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Genel Müdürü
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Saygıdeğer misafirlerimiz,

Tarifeli uçuşlarımızın başladığı 

2005 yılından beri amacımız; 

misafirlerimize uygun fiyatlı uçuş 

seçenekleri sunmak ve onları yeni 

şehirlere, yepyeni deneyimlere 

uçurmak oldu. Ağustos ayına 

kadar uçurduğumuz 141,6 milyon 

misafirimizin seyahatlerini daha 

keyifli ve konforlu hâle getirmek için 

ek ürün ve hizmet ağımızı sürekli 

genişlettik. Misafirlerimizi yeni, 

konforlu uçaklarla uçurmak, filomuzun 

yaşını genç tutmak için yatırımlarımızı 

sürdürdük. Ülkemize olan inancımızla 

yılın ilk yarısında çok daha fazla 

çalıştık ve misafir sayısı, uçuş adedi, 

ciro gibi kalemlerde istikrarlı 

büyümemize devam etmeyi başardık.

İki önemli iş birliğimizi de sizlerle 

paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 

Suudi Arabistan’ın ilk düşük maliyetli 

havayolu Flynas ile imzaladığımız 

codeshare anlaşması kapsamında Riyad 

ve Cidde’ye bilet satışına başladık. 

Ayrıca Zagrosjet ile yaptığımız anlaşma 

ile de Irak–Süleymaniye’ye ortak 

uçuşlar gerçekleştireceğiz.

Misafirlerimiz Eylül ayından itibaren 

Suudi Arabistan’ın iki önemli kentine 

ve Irak-Süleymaniye’ye ulaşım için 

biletlerini flypgs.com, mobile.flypgs.

com ve mobil uygulamalarından satın 

alabilecek. 

Bayramlar sevinç, mutluluk, huzur ve 

kavuşma duygularının en yoğun olduğu 

kutsal günlerimizdir. Bu düşüncelerle, 

Kurban Bayramı’nızı en kalpten 

duygularla kutlar, bayramın sizlere ve 

tüm sevdiklerinize barış, mutluluk ve 

bereket getirmesini dilerim.

Yeni seyahatlerinizde buluşmak üzere,

Keyifli uçuşlar.

Dear guests,

Ever since we first began our scheduled 

flights in 2005, we have aimed to provide 

our guests with budget-friendly flight 

options that let them fly to new cities 

and have brand new experiences. We’ve 

continuously expanded our network of 

additional services and products to allow 

our guests – whose total number reached 

141.6 million this August – to travel in 

even greater comfort and enjoyment. We 

have continued investing in order to fly 

our guests on newer, more comfortable 

planes and to maintain a young fleet. Our 

faith in our country has led us to work 

harder than ever during the first half of 

this year, enabling us to continue our 

steady growth in terms of passenger and 

flight numbers as well as gross earnings.

We’re thrilled to announce the launch 

of  two important partnerships. As part 

of our code-sharing agreement with 

Flynas, Saudi Arabia’s first budget airline, 

we’ve begun selling tickets for Riyadh 

and Jeddah. Moreover, we’ll soon be 

commencing joint flights to Suleymaniyah 

in Iraq under our agreement with 

Zagrosjet.

Starting in September, our guests will 

be able to purchase tickets for two 

major Saudi Arabian cities as well as 

Suleymaniyah, Iraq through flypgs.com, 

mobile.flypgs.com and our mobile apps.

Holidays and feasts are special days 

where our feelings of joy, happiness, 

peace of mind and togetherness are 

heightened. With this in mind, we 

sincerely wish everyone a happy Eid-al 

Adha (Kurban Bayramı) and hope the 

holiday brings peace, happiness and 

prosperity to you and your loved ones.

See you on your next trip,

Have a nice flight.
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Wherever you go, 
never run out of cash.
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 TREND HOT WIRE

24 I

 CAPPADOCIA CYCLING FESTIVAL
Festival, 7-10 Eylül’de UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’nde yer alan Kapadokya’da yapılıyor.  
Festival takes place on 7-10 September in 
Cappadocia, which is in UNESCO’s World 
Heritage List.

28 I             
 TIME TO RUN
ASICS Çeşme Weekend, maratonseverleri, 1-2 
Ekim tarihlerinde Çeşme’de buluşturuyor. 
ASICS Çeşme Weekend brings together the 
marathon-lovers on October 1-2 in Çeşme.

34 I 
 SEPTEMBER MEANS THEATER
Kıbrıs Tiyatro Festivali bu yıl 14’üncü yılını 
kutluyor.
Cyprus Theater Festival, now cellebrating its 
14th year.

42 I 
 THAMES FESTIVAL
Totally Thames Festivali, Eylül ayı boyunca 
ziyaretçilerine sürprizlerle dolu zamanlar 
yaşatıyor. 
Totally Thames Festival presents an exciting 
program for visitors each September.

64 I 
 HANDS THAT BRING STONE TO  
 LIFE
Heykeltıraş Abdullah Özalp’in eserleri, görenleri 
hayran bırakıyor.
One look and you’ll be amazed by  sculpture 
Abdulalh Özalp’s work.

 PORTRE PORTRAIT
 70 I 
Bu ay ki Portre sayfalarının konuğu oyuncu 
Nilperi Şahinkaya oldu. 
Actress Nilperi Şahinkaya is our guest this month.

  contents
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 SEYAHAT 
          TRAVEL

94 I HAYALLER KADAR 
 GÜZEL: GÖCEK  
 AS BEAUTIFUL AS A 
 DREAM: GOCEK
Tertemiz havası ve masmavi deniziyle Göcek 
sizi bekliyor!
 Clean air and bright blue sea awaits you at 
Göcek.

104 I 

 LAND OF LEGENDS: 
 MOUNT IDA
Kaz Dağları nam-ı diğer İda Dağı, mitler ve 
öykülerle daha da güzelleşiyor.
Mount Ida or “Kaz Dağları (Goose 
mountain)” as its known in Turkish, is made 
even more with myths and stories.

140 I 
 DISCOVER MILANO!
Milano’yla ilgili merak ettiğiniz her şey bu 
sayfalarda.
You can find everything you wonder about 
Milano in these pages.

  
        LIFESTYLE

162 I 
 WARDENS OF THE SKY
 İstanbul her yıl çeyrek milyona yakın 
göçmen kuş ağırlıyor.
Istanbul welcomes almost quarter of a 
million migratory birds every year.

186 I 
 HOLIDAY IN THE KITCHEN
Birbirinden lezzetli, çeşit çeşit yemeklerin 
olduğu bir bayram sofrasını kim sevmez ki? 
Who doesn’t love a holiday table spread 
with a variety of dishes, each one more 
delectable than the next?

198 I 

 DISEASES THAT CAN   
 STRIKE EVEN GENIUSES! 
Dâhiler hakkındaki bu yazı sizi çok 
şaşırtacak.
This article about geniuses will 
surprise you!
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Hot Wire
 trend

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



 peramuzesi.org.tr

Pera Müzesi’nde

“DATA ENTRY” AT THE PERA MUSEUM

Artist Katherine Behar’s work includes sculpture, performance 
and video art that bring technology together with art. A 
collection of Behar’s work will be exhibited for the first time in 
Turkey under the title “Data Entry”.
The exhibition includes works by the artist that focus on the 
economic, political and sociological effects of digital culture. 
Not only does the exhibit touch on the issues of our search 
for meaning among masses of data and information and how 
these masses of data affect our bodies; gender and labor 
in contemporary digital culture; and speed and slowness; it 
also gives us the opportunity to question our habits in relation 

Museum curated the exhibition, which will open at 6.00 p.m. on 

October 16.  peramuzesi.org.tr

EXHIBITION
Trend  hot wire
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FESTIVAL
Trend  hot wire

Çizgi roman, grafiti, animasyon ve görsel 

Atölyelerden animasyon film gösterimlerine, 

 icaf.com.tr

If you enjoy graphic novels, graffiti, animation 
and the visual arts, this festival is just for 
you. A new addition to the city’s events, the 
Istanbul Comics & Art Festival (ICAF) includes 
workshops, animated film screenings, live 
graffiti performances, talks, concerts and many 
other activities. ICAF will take place between 
September 23-25 at Club Quartier in St Joseph 
Events Center in Moda and All Saints Church 

publishers, satirical magazines and second-hand 
booksellers will be participating in the festival 

organizations. There will also be funk, hip-hop, 
R&B and soul music concerts as well as “Book 
Binding”, “Pinhole Camera Photography”, “3D 
Printing”, “Geometry”, “Stencil Printing”, “Paper 
Sculpture”, “Create Your Own Comics” and 
“Drawing and Painting” workshops designed to 
unleash the inner artist of festival-goers. 

 icaf.com.tr

ISTANBUL COMICS 
& ART FESTIVAL
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FESTIVAL
Trend  hot wire

cayfestivali.com

Tea means a lot to the people of Turkey: tea 
means conversation, meeting new people, and 
relaxation... So, why not hold a festival devoted 
to something that holds such an important place 
in our lives? Organized by Marmara Babil Events, 
the 1st International Istanbul Tea Festival will 
take place between September 30-October 2 
amidst the historical, magical atmosphere of the 

of the festival will be geared towards industry 
representatives, doors will be open to the 
general public between 10.00-19.00 on October 1 
and 2. Visitors will be able to taste many varieties 
of teas and attend various talks, workshops and 
presentations introducing the tea cultures of 
countries around the world. They can also check 
out the “Istanbul and Tea” photography exhibition, 
concerts and dance performances. The festival 
also includes activities for children – and those 
aged 2-12 get in free. 

cayfestivali.com

NOT WITHOUT TEA
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YURTDIŞINDAKİ 
OTEL VE 

RESTORANLARDA

%10
İNDİRİM

DÜNYA 
yaz 

4566’ya 
gönder

YURTDIŞI 
ALIŞVERİŞLERİNİZE

50TL
CHIP-PARA

GEZ
yaz 

4566’ya 
gönder

YURTDIŞINDA 
FAİZSİZ VE ÜCRETSİZ

3
TAKSİT

YD
yaz 

4566’ya 
gönder

Axess’inizi yurtdışında da kullanın, 100 TL ve üzeri alışverişlerinize 
50 TL’ye kadar chip-para ve faizsiz/ücretsiz 3 taksit, 75 TL ve üzeri 
otel ve restoran harcamalarınıza %10 indirim fırsatından yararlanın.

AXESS yaz 5990’a yolla, sen de Axesslemeye başla.

Kampanyalardan 31 Aralık 2016’ya kadar bireysel Axess ve Free asıl/ek kartlarınızla faydalanabilirsiniz. 3 taksit kampanyası 100 TL ve üzeri 
yurtdışı alışverişlerinizde ve Duty Free’lerde geçerlidir. Telekom, market, yemek, gıda, akaryakıt harcamaları hariçtir. Chip-para kampanyasında,  
100 TL ve üzeri her alışverişinizde 10 TL, her ay en fazla 50 TL chip-para kazanabilirsiniz. Chip-paraların kullanım süresi 15 gündür. Aynı 
gün aynı işyerinde ilk harcama dahildir. KKTC’de yapılan işlemler, nakit çekimler dahil değildir. Otel/restoran kampanyasında, 75 TL ve üzeri 
harcamalarınızda her ay en fazla 30’ar TL indirim kazanabilirsiniz. Kampanya katılımınız, kısa mesajın Akbank sistemine ulaşmasından ve 
Akbank tarafından kayıt olduğunuz bilgisinin verilmesinden sonra sağlanır. Kayıt olduktan sonraki harcamalar kampanyaya dahildir. Yurtdışında 
kampanyaya kayıt olmak için +90 532 752 45 66 numarasına SMS gönderebilirsiniz. Gönderilen SMS’ler, operatörler tarafından 0,65 TL olarak 
ücretlendirilir. Akbank T.A.Ş. kampanyayı durdurma ve değiştirme hakkını saklı tutar. Detaylar www.axess.com.tr’de.

Bu bayram 
yurtdışında 
Axessleyen 
kazanıyor



CLARINETS SOUND IN ISTANBUL

Between September 16-25, the city’s subways, squares, 
ferry boats and concert halls will echo with the magical 
sound of the clarinet. Under the artistic direction of world-

packed schedule. The festival’s main concerts will take place 

include Giora Feidman and the Rastrelli Cello Quartet; Mercan 
Dede, accompanied by Zara and Dzambo Agusev; Cansu, 

Suat Suna, Yonca Lodi and Zara, who will be performing 

with the Amsterdam Klezmer Band.  klarnetfestivali.com

 klarnetfestivali.com  
  

FESTIVAL
Trend  hot wire
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GIORA FEIDMAN

MERCAN DEDE

RASTRELLI CELLO QUARTETT





 gentlemansride.com 

Centilmen 
Motosikletçiler

SPOR SPORT
Trend  hot wire
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PEGASUS 
UÇURUYOR

29,99 TL

FLY WITH  
PEGASUS

GENTLEMAN MOTORCYCLISTS’ RACE

 gentlemansride.com 





cappadociabikefestival.com

Festival 

FESTIVAL
Trend  hot wire

LIFE IS A FESTIVAL

The Cappadocia Cycling Festival takes place on 7-10 
September in Cappadocia, an area whose outstanding natural 
beauty and unique history has earned it a place on UNESCO’s 
world heritage list. The region is considered to be one of the 
best in the world for bike touring, and the festival, held during 
the season when the region is at its most beautiful, creates an 
enjoyable atmosphere for amateur and professional cyclists 
alike. Close to a thousand cyclists from Turkey and abroad 
will get to experience Cappadocia’s unparalleled beauty as 
they travel over 194 kilometers of asphalt and stabilized roads, 
cycling uphill for a total of 3,710 meters. Cyclists joining in the 
“Cyclists Village Gathering” will start out from the camping 
center in Ürgüp and travel along different routes each day. 
On 9-11 September 2016, cyclists will cover three different 
mountain biking trails as they compete in the “Cappadocia MTB 
Staged Races”.  cappadociabikefestival.com
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PEGASUS 
UÇURUYOR

29,99 TL

a week; all-inclusive 
prices start at 

FLY WITH  
PEGASUS





KAÇKAR ULTRA MARATHON

The heavenly geography of Turkey’s Kaçkar Mountains will 
host runners in the Ultra Marathon on 24-25 September. 
Large numbers of runners from Turkey and abroad will 
get the chance to see some of the most beautiful spots 
in the Kaçkar Mountains as they compete in 13k, 43k and 
64k races. The wild, green and challenging geography will 
create exciting moments that runners will cherish for the 
rest of their lives. Participants in the Ultra Marathon, now 
in its 10th year, can choose to run in either the 43k or 64k 
races, both of which start in Zilkale, or in the 13k race, 
which starts in the Kavron Highlands. When they cross 
the finish line on the Ayder Highlands, the runners, as well 
as the marathon spectators, will meet with a surprise: 
The Black Sea rock band Marsis will be performing 
their hits for the enjoyment of the participants in this 
challenging adventure.   ultrakackar.com

 ultrakackar.com

Kaçkar Ultra 
Maratonu 

SPOR SPORT
Trend  hot wire
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Gündoğan’da her mevsim ayrı güzel

Seba Manolya Evleri



THIS MARATHON ENDS AT THE SEA

Marina, Fener Burnu and along the length of the Çiftlikköy 
coast, with a view of Chios Island? This is exactly what the 

 asicscesmeweekend.com

 asicscesmeweekend.com

Bu Maraton 
Denizde Bitiyor

SPOR SPORT
Trend  hot wire

28 





DELICIOUS DAYS IN BOZCAADA

Local cuisine cooked by the women of Bozcaada adds 
flavor to the island once again this year during the seventh 
“Bozcaada International Local Cuisine Festival”. Organized 
by the Bozcaada Association of Tourism Businesses, the 
festival, which will take place on September 24 and 25, aims 
to introduce the cuisine of the island to a wider audience. 
Under the motto “We are all from BOZCAADA”, the festival 
opens with a parade and will include stalls set up on the 
island’s main square, a variety of workshops, and musicians 
performing in the streets. Dance shows, a fashion show and 
designated areas for photo-ops all promise an enjoyable 
two days. Visitors can also learn how the local dishes are 
made by joining in their preparations under the guidance of 
the women of the island.  bozcaadarehberi.com

 bozcaadarehberi.com

Bozcaada’da 
Lezzetli Günler

FESTIVAL
Trend  hot wire
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SEPTEMBER MEANS THEATER  

In Cyprus, September is known as the month of theater, 
thanks to the Cyprus Theater Festival, now celebrating 
its 14th year. “Theater in spite of darkness, theater to 
light up the dark!” is the slogan of the festival, which is 
being organized by the Nicosia Municipality under the 
theme “What is Truth?”The festival will take place between 
September 6-October 6 and features a selection of 
classical as well as modern plays, including the festival-
opener “Diary of a Madman”, staged by the Friends Theater 
Group, and “Clown School, a play geared towards children. 
All performances will be held at Near East University’s 
Atatürk Culture and Convention Center.

 lefkosabelediyesi.org

Tiyatronun 
Eylül’ü

 lefkosabelediyesi.org

THEATER
Trend  hot wire
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PEGASUS 
UÇURUYOR

79,99 USD

Cyprus from 

Gökçen Airport 

flights; all-inclusive 
prices start at 

79.99 USD.

FLY WITH  
PEGASUS









BOLLYWOOD COMES TO OSLO

Bringing together two different cultures that are 
thousands of miles apart, Norway’s Bollywood Festival 
takes place this year between September 9-16. The 
festival aims to introduce Indian cinema and culture to a 
wider audience through film screenings, dance shows 
and concerts. The festival, which has been held since 
2003, will also bring together young filmmakers and 
leading companies in the entertainment sector. This 
year’s festival venues include Lorenskog, Lillestrom, and 
central Oslo, and the guests of honour include such well-
known names as the esteemed Bollywood actor Zeenat 
Aman, Indian musician Suresh Wadkar and director 
Azaan Khan.

 bollywoodfest.com

 bollywoodfest.com

FESTIVAL
Trend  hot wire
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PEGASUS 
UÇURUYOR

119 USD

a week; all-inclusive 
prices start at 

FLY WITH  
PEGASUS





FESTIVAL EXCITEMENT IN GERMANY

Oktoberfest, the world-famous festival of Germany’s Bavaria 
region, returns this year for the 183rd time. The celebrations 
first took place in 1810, when King Ludwig and Princess 
Therese invited the public to their marriage celebrations. In the 
years that followed, the festival became an annual tradition. 
This year Oktoberfest will be held between September 
17-October 3. The city of Munich goes wild during the festival, 
hosting around six million people. Oktoberfest officially opens 
each year when the mayor of Munich taps a gigantic wooden 
keg of beer. Large tents are set up in “Theresienwiese”, the 
festival area, which is located in the center of Munich. The 
area hosts a a huge variety of carnival rides along with food 
stalls where you can sample traditional Bavarian food.  

 oktoberfest.de

FESTIVAL
Trend  hot wire
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PEGASUS 
UÇURUYOR

119 USD

Munich from 

with Pegasus’ daily 
flights; all-inclusive 

prices start at 

FLY WITH  
PEGASUS

 oktoberfest.de





THAMES FESTIVAL BEGINS!

Emptying into the North Sea after it passes through London, 
the River Thames is one of the city’s most important historical 
and cultural symbols. The river lends its name to the Totally 
Thames Festival, which presents an exciting program for 
visitors each September. Last year, 2.5 million people visited 
the festival, which offers a full schedule of more than 150 
events, including concerts, arts and culture events, and 
water sports. Dance shows, light shows, children’s street 
theater, acrobatic displays and other entertaining activities 
are all included in the festival program. Among the most 
eagerly anticipated works at this year’s festival are South 
Korean artist Ik-Joong Kang’s installation “Floating Dreams” 
and French artist Cyril de Commarque’s interactive piece 
“Fluxland”, which will be on display on the River Thames for 
the entire month.  totallythames.org

 totallythames.org

Thames 
Festivali

FESTIVAL
Trend  hot wire
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PEGASUS 
UÇURUYOR

102 USD

London Stansted 

Airports start at 

all-inclusive prices.

FLY WITH  
PEGASUS





A NEW ADDRESS FOR DESIGN

Brussels becomes a meeting point for design enthusiasts and 
local and international designers in a festival featuring more 
than 100 cultural and commercial events. Organized by “Design 
September” and held between September 8-30, the festival 
is just the thing for anyone bored with ordinary design and 
looking for an extraordinary alternative. The festival brings 
together exhibitions, conferences, handcraft stalls and design 
markets. What’s more, the “Art and Design Route” turns the 
city’s galleries into festival venues, making room for out-of-
the-ordinary designs by various successful designers. For 
individuals wishing to visit Brussels’ antique dealers, second-
hand shops and other stores, transportation is provided by 
the festival organization.

 designseptember.be

 designseptember.be

DESIGN
Trend  hot wire
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PEGASUS 
UÇURUYOR

119 USD

Brussel from 

flights; all-inclusive 
prices start at 

FLY WITH  
PEGASUS





BERLIN MARATHON BEGINS

The 43rd Berlin Marathon takes place this year on 
September 25. Berlin is one of the world’s most important 
tourism centers, and close to 40,000 sports fans meet up 
there each September for the marathon. The 42-kilometer 
run is sponsored by BMW and other global brands. The flat 
surface of the course, the favorable weather conditions 
and an enthusiastic audience cheering on the runners has 
given the Berlin Marathon the reputation as one of the 
fastest races in the world. For this reason, most of the 
world records for marathons have been broken in Berlin. 
The race both begins and ends at the Brandenburg Gate, 
the symbol of the city.  bmw-berlin-marathon.com

 bmw-berlin-marathon.com

Berlin Maratonu 

SPOR SPORT
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UÇURUYOR

119 TL

flights; all-inclusive 
prices start at 

FLY WITH  
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RUN TUNE UP

The Run Tune Up half-marathon takes place in the 
medieval Italian city of Bologna on September 11. The 
marathon begins at 09.30 in the heart of the city, the 
Piazza Maggiore, and finishes at the same spot. The 
21-kilometer-long route passes through Bolognese 
streets redolent with history and culture. Various musical 
groups can be found lining the sides of the course, 
providing the runners with an entertaining musical 
accompaniment. What’s more, there’s a large party 
organized at the end of the marathon, where participants 
can enjoy traditional Bolognese food. To enter the Run 
Tune Up half marathon, all you need to do is sign up 
through the event website.  runtuneup.it

 runtuneup.it

Run Tune Up

SPOR SPORT
Trend  hot wire
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PEGASUS 
UÇURUYOR

119 USD

Bologna from 

with Pegasus’ daily 
flights; all-inclusive 

prices start at 
119 USD.

FLY WITH  
PEGASUS





PEGASUS RUNNING TEAM IS READY TO 
RUN ON AN INTERNATIONAL TRACK

The running team of the fastest-growing airline in Turkey, 
the Pegasus Running Team will be participating in the 
“Budapest Airport Runway” run at the Budapest Airport 
on September 3. With its team of 25 running enthusiasts, 
Pegasus Running Team has won awards in various races 
they’ve participated in since 2010. The runners are proud 
to be participating in this race to determine which airline 
has the fastest running team in the world. The Pegasus 
Running Team is comprised of Pegasus family members 
from different departments. Their last two races were the 
Erzurum Marathon on May 22 and the Deer Runs on July 
24. In Budapest, 8 members of the Pegasus Running team 
will be joining the 10-kilometer race that transforms the 
runways of Budapest Airport into a running track.

Pegasus Running Team 

SPOR SPORT
Trend  hot wire
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KONSER CONCERT Dinlemeden 

Olmaz
M U S T - L I S T E N

Nil Karaibrahimgil (26 Eylül)  

(26 September) The entertaining 
voice of Turkish pop music, 

Nil Karaibrahimgil puts on an 
extraordinary stage show that 

always holds surprises for 
her audiences. Her concert 
at the Harbiye Cemil Topuzlu 
Open-Air Theater in Istanbul 

on September 26 once again 
promises fans a full evening of 

enjoyable music.
 biletix.com

Ricky Martin (12 Eylül)

(12 September) World-famous Puerto Rican singer Ricky Martin will be 
performing at EXPO Antalya 2016 on September 12. Martin’s Turkey 
concert date is part of his “One World Tour,” which began in New 
Zealand in 2015. A spectacular stage show awaits the audience.

 rickymartinmusic.com

Erkin Koray (1-3 Eylül) 

(1-3 September) Turkish rock 
music’s legendary Erkin Koray 
will be appearing at the IF 
Performance Hall in Ankara 
on September 1 and at the 
Bodrum Castle on September 
3. Audiences can expect two 
brilliant concert performances 
from Koray, who has penned 
countless unforgettable songs 
over a 55-year-long career. 

 twitter: @erkin_koray

Candan Erçetin (29 Eylül) 

(29 September) Candan 
Erçetin released her 

seventh album, 

last year. You can 
catch her live on 
September 29 at the 
Harbiye Cemil Topuzlu 
Open-Air Theater in 
Istanbul, where she’ll be 
performing new songs 
alongside hits from her 

previous albums.
 candanercetin.com.tr
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www.fordtrucks.com.tr

Gücü artınca
iyice cimrileşti

Ford Trucks

Her yükte birlikte

Yeni Ford Trucks 1848T Çekici, mühendislik harikası E6 Ecotorq motoruyla
yollarda. Siz de en yakın yetkili satıcımıza uğrayın,
hem yeni 1848T ile tanışın hem de kazancınızı artırın.

480 PS ile daha güçlü,

%8,5 yakıt tasarrufuyla daha verimli

Green Truck of the Year ve HED Akademi tarafından yapılan yakıt testi sonucunda, Ford Trucks 1848T Çekici’nin yakıt tüketimi 24,2- 25,3 aralığında gerçekleşmiştir. 
Bu değer Ford Trucks 1846T Çekici’ye göre %8,5 iyileşme sağlandığını göstermektedir.

Ford Trucks, Euro6 motorlarının onaylı motor yağı                           ’dir.     
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CINEMA

M U S T - W A T C H

(Far Away So Close) “Far 
Away So Close” is the 
feature length debut 
from Türkan Derya, 
who has directed such 
unforgettable TV series 
as “Second Spring”, 
“Dark Angel”, “Cops and 
Robbers”, “Seven Hills 
of Istanbul”. The film 
stars Burcu Biricik and 
Özgün Çoban. In cinemas 
September 23.

only children, but most adults never tire of watching over 

in cinemas on September 2.
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(Why We Took the Car) 

Herrndorfs’ novel, a bestseller that has sold more than 2 

we last saw Bridget Jones, 
she was celebrating her 

on screen as a divorcee 

in life. Directed by Sharon 

Zellweger, Colin Firth 
and Patrick Dempsey. In 



www.vadistanbul.com
444 53 35

The new meeting point of Istanbul: Vadistanbul Mall 
will be opening in March 2017. Enjoyment, dining and 

shopping will be waiting you for 24 hours.
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SAHNE STAGE Görmeden 

Olmaz
M U S T - S E E

ANTALYA
BURSA 

The Anatolian Fire dance troupe 
has put together a new show to mark its 
15th anniversary. You can catch them at the 
Aspendos Arena in Antalya on September 6, 
13, 20 and 27 and at the Kültürpark Open Air 
Theatre in Bursa on September 25.

 anadoluatesi.com

(Barrel of Laughs)” will be at the Harbiye 

September 28. The show takes a look 
at ordinary events in daily life from a 
different perspective and is guaranteed 
to make you laugh out loud.

 bkmonline.net
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the Dog crosses paths with Fret 

Written and directed by Sebahattin 

Istanbul on September 4.
 akasyakultursanat.com

 

DATÇA

Kill)” continues its run in the new 

 facebook.com/ayna.tiyatro/





Yüz Yüze (

Published by Pegasus Books, this volume looks at 
the approaches of therapists working in various 

and economic backgrounds.

Trend  hot wire
BOOK

Olmaz
M U S T - R E A D

 (

 
Traveller and travel guide Tulga Ozan 

follows the trail of the people of 
rural Mongolia and South Siberia, 
searching out the values of these 

groups who live unexposed to 
modern city life. Published by Dünya 

 (

There?” is an entertaining, educational book especially 
geared towards youth ages 11-15 interested in 
astronomy. The book helps us answer questions like 

 (

back to prehistoric times. The 
book focuses on the Kotan Tribe 
and the magical stories they 

during the cold days of winter 
as well as their challenging living 
conditions. Published by Can 
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Çok yakın bir arkadaşım gitar çalmaya başlayınca ben de 
ona özenip çalışmaya başladım ve bir anda hayatım müzik 
oldu. Kendi şarkılarımı yapmaya başlayınca da hayatım 
boyunca bu işi yapacağıma emin oldum.

Tamamen hayatın içinden. Bu her zaman geçerli aslında. 

A very close friend of mine started playing guitar, and I 
wanted to emulate him, so I started to practice the guitar, and 
suddenly, music entered my life. The minute I started to write 
my own songs, I knew for certain that I would do this for the 
rest of my life.

They were completely from life, which, in fact is always the case. 

HAKKINDA ABOUT
Trend  hot wire

Gökhan Türkmen
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“ The Stage is  One of  the Most  Mag ical  Places in  My L i fe”  
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Hayat, doğa size her şeyi veriyor, yeter ki siz görmeyi 
bilin. Bu şarkıda da, diğer tüm şarkılarımda da tamamen 
içeriden besleniyorum. Bazı şeylere de kayıtsız, duyarsız 
kalamıyorsunuz tabii ki. Bu şarkı da bazı rahatsızlıklarımızı dile 
getirdiğimiz bir şarkı oldu.

Sahneye çıkmadan önce, orada olmak bana çok çılgınca 
geliyordu! Bazen hâlâ o kadar insanın karşısında nasıl şarkı 
söyleyebiliyorum diye düşünüyorum çünkü benim gibi 
çekingen bir adamın böyle bir şey yapabiliyor olması şaşırtıcı 
gerçekten. Artık alıştım tabii ve benim için sahne, hayatımdaki 
en büyülü yerlerden biri diyebilirim, büyük bir tatmin. 
 
Elimden geldiği kadar tüm dünyaya şarkılarımı ve sesimi 
duyurabilmek, bu işi gerçekten samimiyetle yapan insanlara 
destek verip onların da herkes tarafından bilinirliğini sağlamak, 
yani iyi bir prodüktör olmak istiyorum.

Farklı farklı tarzlarda çok müzisyen ismi sayabilirim. Erkan 
Oğur başta olmak üzere, Barış Manço, Göksel Baktagir, 
Vicente Amigo, Lenny Kravitz...  Emre Yılmaz’ın “Şeytanın 
Fısıldadıkları” kitabı; “Kadın Kokusu” ve “Telefon Kulübesi” 
filmleri beni en çok etkileyen eserler. 

İzmir, Rize, Bodrum, Londra, Barselona, Amsterdam, Viyana. 

Londra, Amsterdam, Oslo, Reykjavík.
 

You just need to know how to look, and life and nature will give you 
everything. This song, like all my others, are fueled completely from 
within. Naturally, there are some things that you can’t just keep silent 
about. This song is one where I put into words some of the things 
bothering me.

Before I performed on stage, the thought of being up there seemed 
just crazy to me! Sometimes I still wonder how I can sing in front of 
so many people, because for someone as shy as I am to be able to do 
something like that is really pretty surprising. Of course, by now I’ve 
gotten used to it, and I can say that for me, the stage is one of the most 
magical places in my life. I really enjoy it.

I want to do what I can to make sure the world listens to my songs 
and hears my voice, and I want to support other people who are really 
genuinely devoted to this trade. In other words, I want to be a good 
producer.

I can think of a lot of musicians from different genres. First and 
foremost, Erkan Oğur; also Barış Manço, Göksel Baktagir, Vicente 
Amigo, Lenny Kravitz... Emre Yılmaz’s novel “Şeytanın Fısıldadıkları 
(The Devil’s Whispers)” and the films “Scent of a Woman” and 
“Phone Booth” are other works that have had a great influence on me.

Izmir, Rize, Bodrum, London, Barcelona, Amsterdam, Vienna

London, Amsterdam, Oslo, Reykjavik
 

HAKKINDA ABOUT
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Ailemiz yedi kuşaktır hattatlık sanatı ile uğraşmakta. 
Ailemizde el sanatlarına bir yatkınlık ve yetenek var; el 
sanatları ailemizin geçmişten bugüne taşıdığı bir gelenek. 
Aile büyüklerim yüzyıllar önce, özellikle Kur’an-ı Kerim’in 
yazılarını Antakya’ya özgü yumuşak bir taşa kazıyarak tablet 
kalıplar hazırlıyormuş. Daha sonra bu taşları mürekkebe 
batırıp üstünü siliyorlarmış, dolayısıyla da mürekkep, 
yalnızca kazılan harflere doluyormuş. Daha sonra kâğıtları 
bu tabletlerin üstüne bastırıp sayfaların kopyalarını 
çıkartıyorlarmış. Bir nevi amatör matbaa yani.

Seven generations of our family have been calligraphy artists. 
Our family has a penchant and a talent for handcrafts, and we’ve 
carried the tradition from the past to the present. Hundreds of 
years ago my ancestors would carve verses, especially those from 
the Koran, into a soft stone unique to Antakya to use as plates for 
printing. These stone tablets would then be dipped in ink, and 
the surfaces wiped clean so that the ink would remain only in the 
carved letters. By pressing down on a piece of paper placed over 
the tablet, copies could be made of the pages. In other words, it 
was an amateur printing press.

TASARIM DESIGN
Trend  hot wire

Hands That  Br ing Stone to  L i fe
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Antakya Fransız işgalindeyken şehrin tarihi zenginliğini bilen 
Fransızlar bölgedeki tarihi eserleri bulup çıkarmaya başlamış. 
Bir gün Fransızlar babamın önünde bu tabletleri görüp ne 
işe yaradığını sormuş ve satın almak istemiş. Aynı zamanda 
birkaç antik obje gösterip benzerlerini aynı taştan yapıp 
yapamayacağını da sormuşlar. Ailemizin heykel hikâyesi de o 
gün başlamış. Babam amatör de olsa bu eserlerin benzerlerini 
yapmaya başlamış. Tabii bunlar küçük objelermiş.

Küçük yaşlardayken babamın yaptığı ufak objelere bakıp onları 
yapmaya çalışırdım, çeşitli denemelerden sonra yavaş yavaş 
kendimi geliştirmeye ve daha büyük eserler çalışmaya başladım.

Özel bir nedeni yok, yalnızca mitolojiye olan merakım beni 
bu tarz eserler yapmaya yönlendirdi diyebilirim. Bu eserleri 
yapmak bana ayrı bir zevk veriyor.

Taşı okumak çok sevdiğim bir deyim; bazen siz taşa hangi figürü 
yapmak istediğinize karar verirsiniz ama çoğunlukla taş size ne 
olmak istediğini fısıldar. Taşı okumayı bilirseniz onun dilinden 
anlarsanız, taş da içindekinin en güzelini size sunar. Size sadece 
taşın fazlalıklarını almak kalır.

When Antakya was under French occupation, the French, who 
knew of the province’s rich history, began exploring the area 
for historical artifacts. One day, some French people saw the 
tablets my father had laid out, asked what they were for, and then 
bought them. They also showed him some antique objects and 
asked him if he could make copies of them. That was the day that 
my family’s sculptural history began. My father began making 
similar pieces, even if it was just on an amateur level. 

When I was a young boy I would look at the small objects my dad 
made and try to copy them. After various attempts, I slowly began 
to improve myself, and I began to work on larger objects.

No special reason, I suppose my curiosity about mythology 
just led me in this direction. Making these objects gives me a 
completely different type of satisfaction.

That’s an idiom I love. Sometimes you can decide what kind 
of figure you’ll carve out of a stone, but most of the time, it will 
whisper to you, telling you what it wants to be. If you know how 
to read the stone, to understand its language, the stone will show 
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you the best of what it has hidden inside. All you need to do is 
carve away the excess.

I don’t really have a preference, they’re all meaningful to me. 
I’m especially attracted to the Olympian gods and the ancient 
philosophers, but I also enjoy carving mythological figures from 
Anatolian history and making this history come alive.

That depends upon the size of the sculpture, the type of stone 
and the level of difficulty of the figure. It’s hard to give an average 
time. Most of the time, even after I decide a sculpture is finished, 
I’ll go back and work on it again and again, making minor 
adjustments. Over time you start to notice mistakes, and you feel 
the need to correct them.

I also make pieces that resemble ancient mosaics. Of course, 
there are some that I modify to give a more look. Recently I’ve 
had customers who want to have logos designed using mosaics. 
Actually, I try to work on anything that has an ancient theme to it.

Yes, I’m thinking about opening my own museum and gallery.

Our studio is located in Defne, Antakya. Our customers can 
visit our studio if they like. They can also view our work on the 
Internet at herdoneminsanati.blogspot.com.tr, and they can 
contact our studio by email at herdoneminsanati@gmail.com.

TASARIM DESIGN
Trend  hot wire
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Çok bir ayrımım yok aslında, hepsi farklı şekillerde anlamlı 
benim için. Özellikle Olimpos Tanrıları ve Antik Dönem 
filozofları ilgimi çekmiştir ama Anadolu tarihinde yer alan her 
mitolojik eseri yapmak, yaparken de o tarihi yaşamak benim 
için ayrı bir keyif.

Yapılacak heykelin boyutuna, taşın türüne ve figürün zorluk 
derecesine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor bu süre. Ortalama 
bir şey söylemek çok zor. Çoğu zaman “Bitti” dediğim bir 
heykele defalarca geri dönüyor, ufak rötuşlar yapıyorum. İnsan 
zamanla hatalarını fark ediyor ve bu hataları ya da eksiklikleri 
düzeltme gereği duyuyor.

Antik Dönem mozaikleri üzerine çalışmalarım var. Onların 
benzerlerini yapıyorum. Tabii, biraz modernize edip 
değiştirdiklerim de var. Son zamanlarda mozaik logo tasarımları 
isteyen müşterilerim de oluyor. Açıkçası içinde antik tema olan 
her eseri yapmaya çalışıyorum.

Evet, kendi müzemi ve sergi salonumu açmayı düşünüyorum. 

Atölyemiz Antakya’ya bağlı Defne ilçesinde. Arzu eden 
müşterilerimiz atölyemizi ziyaret edebilir, 
herdoneminsanati.blogspot.com.tr adresinden eserlerimizi 
görebilir ya da herdoneminsanati@gmail.com adresinden 
mail aracılığı ile atölyemize ulaşabilir.
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MUTLULUĞUN  
“SELFIE”Sİ! 

CENNET BAHÇESİ JARDIN EDEN ÇEŞME’NİN BİRBİRİNDEN ÖZEL 118 VİLLASIYLA; 
BAHÇELER, HAVUZLAR, YÜRÜYÜŞ YOLLARI VE DENİZ… HEPSİ AYAĞINIZIN ALTINDA. 
EGE’NİN BENZERSİZ DOĞAL GÜZELLİKLERİ EŞLİĞİNDE PRESTİJLİ, STANDARTLARI 
YÜKSEK VE HUZURLU BİR YAŞAM SİZİ BEKLİYOR.



w w w . t u z l a p o r t . c o m . t r

Lansmana
Özel

T U Z L A ’ D A
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Y E P Y E N İ  B İ R  H A Y A T A

DEMİR ATIN!
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Erhan

“ F o r  M e ,  T r a v e l  M e a n s  E n l i g h t e n m e n t ”

SEYAHAT 
 AY D INL A NM A



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*



abasının diplomat olması nedeniyle 
bebekliğinden itibaren dünyayı 
gezmeye başlayan Nilperi Şahinkaya, 
Türkiye’de yaşama özlemi ile büyüdü 
hep. 15 yaşında, nihayet sürekli 
kalmak üzere Türkiye’ye döndü ve o 
andan itibaren pek çok kişinin hayali 
olan “yurt dışında yaşam” sayfası 
da kapandı onun için artık. Seyahat 
etmek ise tiyatro gibi vazgeçemediği 

tutkularından biri olarak kaldı hayatında. Seyahatin 
kendisi için bir “aydınlanma” olduğunu ve aslında 
dünyayı keşfederken kendimizi de keşfettiğimizi 
söyleyen Nilperi Şahinkaya, sorularımızı yanıtladı. 

Senegal’de doğmuşum ama orayı hiç hatırlamıyorum 
çünkü ben daha üç aylıkken Almanya Düsseldorf’a 

geçmişiz. Orada üç yıl kalmışız. Üç 
yaşımdayken Ankara’ya geldik ve iki 
yıl kaldıktan sonra Paris’e gittik. Dört 
yıl sonunda yine Ankara’ya döndük. 
Ankara’da iki yıl geçirdikten sonra 
İsviçre’nin Bern kentine taşındık. 15 
yaşımdayken de Türkiye’ye döndük. 
Aralarda Paris’e gidip geldim. 

Because her father was a diplomat, Nilperi Şahinkaya 
has been travelling the world since she was an infant, 
but as she was growing up, she always longed to live 
in Turkey. At the age of 15, she finally moved back to 
Turkey for good, putting an end to the adventures 
in “living abroad” that so many people dream about. 
But travelling remained one of her constant passions, 
just like the theater. Nilperi Şahinkaya answered our 
questions, explaining that for her, travelling means 
“enlightenment”, and that as we discover the world, we 
also discover ourselves. 

I was born in Senegal, but I don’t remember it at all, 
because we moved to Dusseldorf, Germany when I was 
just three months old, and we stayed there for about 
three years. When I was three, we moved to Ankara, 
and we stayed there for two years. After that, we 
moved to Paris, and after four years we moved back to 
Ankara. After two years in Ankara, we moved to Bern, 
Switzerland. When I was 15, we moved back to Turkey. 
In the interim, I went back and forth to Paris.

Establishing a life and a routine in one place and then 
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“Bir rolü iyi 





Bir yerde bir hayat, bir düzen kurup sonra onu 
elinde olmayan nedenlerle bozmak, çocukken bana 
çok ağır geliyordu, üzülüyordum. Ama şimdi, belki 
de geçmişte bu kadar çok hareket ettiğim için yeni 
hayatlara, yeni ritimlere, yeni tarzlara çok rahat uyum 
sağlayabiliyorum. 

Annemle babam dokuz yaşımdayken beni Paris’te, 
Palais Garnier’de bir operete götürdü. Çok güzel 
bir dekor vardı, kostümler çok güzel, her yer 
pırıltılı, büyülü, masalımsı bir ortamdı. “Orada, o 
sahnede, oyuncularla birlikte yaşamak istiyorum” 
dedim kendi kendime. Tiyatrocu olmaya karar 
verdim ve sonra bu kararı hiç sorgulamadım. 

Memnunun ama gelgitlerim de olmuyor değil. 
Örneğin, bir rolü iyi oynadığınız zaman benzer 
roller gelmeye başlıyor ama bir oyuncunun farklı 
karakterleri oynaması gerektiğini düşünüyorum. 

having it disrupted for reasons beyond my control 
was very hard on me when I was a child, and I got very 
upset. But now, perhaps because I moved about so 
much in the past, it’s very easy for me to get used to 
new lifestyles, rhythms and styles.

When I was nine years old, my mother and father 
took me to see an operetta at 
the Palais Garnier in Paris. The 
decor was lovely, the costumes 
very beautiful, everything 
glittered with a magical, 
fairytale atmosphere. I thought 
to myself, “I want to live over 
there, on the stage, with the 
actors”. I decided to become an 
actor, and I never looked back.

I am, but sometimes I do 
wonder. 

Portre  portrait
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“Annemle 
babam dokuz 

beni Paris’te,            
Palais Garnier’de 

bir operete 
götürdü. Çok 

güzel bir dekor 

çok güzel, her yer 

“When I was nine 
years old, my 

mother and father 
took me to see 
an operetta at 

the Palais Garnier 
in Paris. The 

decor was lovely, 
the costumes 

very beautiful, 
everything 

glittered with a 
magical, fairytale 

atmosphere.”





Evet (gülüyor). O sıralar “Hep böyle mi gidecek?” diye 
düşünmüştüm. Sokakta bir şeyle karşılaşmadım ama 
sosyal medyada çok ağır laflar duyabiliyorsunuz. “Kötü 
kadın” imajı bana yapışacak diye korkmuyordum 
aslında. Korkum; ömür boyu hep benzer karakterleri 
mi canlandıracağım düşüncesiydi. 

Bu dizide farklı bir karakteri canlandırıyordum, bu 
beni mutlu etmişti. Bitmesi hepimizi çok üzdü. İyi 
tarafından bakarsak bu yıl tatil yapamayacaktım, 
şimdiyse tatil için Kabak Koyu’na gitmeye 
hazırlanıyorum.

“Yaklaştıkça” benim ilk profesyonel oyunumdu, 
çok heyecanlanmıştım. “Oyun Atölyesi” ise belki de 
tek istediğim tiyatro sahnesiydi. Onların sınavına 
girip kazandığımı öğrendiğimde o kadar mutlu 
olmuştum ki; vapura bindim, eve geldim, o yolu zaten 
hatırlamıyorum, eve girip duvara “şükürler olsun” diye 
yazdım, tarihi attım. Hep tiyatro dedim, tiyatro büyülü 
bir yer ama çok fazla enerji ve emek istiyor.

For example, when you play a certain type of 
character well, you start to get typecast, but I think an 
actor ought to play a variety of characters.

Yes (laughs). Back then I wondered, “Is it always going 
to be like this?” No one came up to me on the street 
or anything, but sometimes you’ll read some terrible 
comments on social media. Actually, I wasn’t worried 
that I’d be pegged as an “evil woman”, but that for the 
rest of my life I’d never get to play any other type of 
character.

In that series I was playing a different type of 
character, which I enjoyed. We were all very sorry it 
ended. On the plus side, I wasn’t going to be able to 
take a vacation this year, but now I’m getting ready to 
go to Kabak Bay.

“Closer” was my first professional role , I was very 
nervous. Oyun Atölyesi was perhaps the only stage I 
wanted to perform on. When I found out I’d passed 
their audition, I was ecstatic. I got on the ferry in such 
a daze I don’t even remember how I got home. 
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Annem “Tiyatro ile birlikte tercümanlık 
da yapabilirsin” diye hep söylerdi ama 
tiyatro her zaman daha çok ilgimi çekti. 

O kadar büyük bir Türkiye özlemi ile 
büyüdüm ki, geri döndükten sonra 
yurt dışında yaşama konusu benim için 
kapanmıştı. Üniversitede özellikle yurt 

dışını tercih etmedim. İlerleyen yaşlarda belki diye 
düşündüğüm oldu ama günlük hayatta kendi dilini 
konuşmak, kendini Türkçe ifade etmek isteyen biri 
oldum hep. 

Seyahat benim için bir aydınlanma aslında; kendini 
ve hayatı yeniden keşfetme. Günlük hayatta başka 
yerler, başka dünyalar yok da yalnızca bizim 
kafamızda kurduğumuz o küçük dünya varmış ve 
bizim dertlerimiz gerçek dert, tutkularımız gerçek 
tutkularmış gibi hareket ediyoruz, onlara kapılıp 
gidiyoruz. Seyahate çıktığınızda sizin o küçük 
dertlerinizin, tasalarınızın aslında küçücük bir şey 
olduğunu, hayatta farklılıkların da olduğunu görmek 
büyük bir aydınlanma yaratıyor.

“Şu an farklı bir yerdeyim” dedirten yerlere gitmeyi 
seviyorum daha çok. Genelde seyahate çıktığımda 
programı tam yapmış olarak çıkıyorum. Hangi gün 
nereleri gezeceğimi planlıyorum. Bunu, kaybolma 
korkusundan ziyade keyif aldığım için yapıyorum. 

When I got there, I wrote, “Thank goodness”, along 
with the date, right on the wall. I’ve always been a 
champion of the theater; it’s a magical place, but it 
requires a lot of energy and effort.

?
My mother always told me I could be a translator 
as well as an actor, but theater was always more 
interesting to me.

I grew up missing Turkey so much that once I 
returned, the idea of living abroad was unthinkable. 
Especially when it came to university, I chose not to 
study overseas. Later on, I might have thought about 
it, but I’ve always been someone who wanted to speak 
my own language in daily life and to express myself in 
Turkish.

For me, travelling means enlightenment, and re-
discovering the world and yourself. In daily life, we 
act as if there are no other places, no other worlds 
except for the tiny world we’ve established in our 
minds, as if only our problems are real problems, only 
our passions are real passions, and we get swept away. 
When you travel, you realize that your problems, your 
worries, are actually very insignificant, and it widens 
your perception to see how life can be different.

I like to visit places that make me feel like I’m 
somewhere else . I usually travel with a full itinerary. 
I plan out where I’ll be visiting on which day, more for 
the enjoyment of it than any fear of getting lost. 
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“Günlük hayatta 
kendi dilini 

kendini Türkçe 

isteyen biri 

“I’ve always been 
someone who 

wanted to speak 
my own language 
in daily life and to 
express myself in 

Turkish.”
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Birkaç hafta önceden oranın hayalini 
kurmaya, orada seyahat etmeye 
başlıyorum. Arkadaş grubu ile 
gittiğimdeyse hiçbir zaman kimsenin 
programı birbirine uymadığı için program 
yapmıyorum. Sanki onlar rehberimmiş 
gibi davranıyorum. En az iki kişi seyahat 
etmeyi seviyorum. 

Kenya… Orada 13 gün kalmıştım, hayatımda yaşadığım 
en güzel zamanlardan biriydi. Vahşi doğanın 
içindesiniz, gözünüzün dibinde bir aslan bir zebrayı 
parçalıyor ve sonra kafasını kaldırıp size bakıyor… 
Ben bu arada arabanın içindeydim (gülüyor). İşte; 
kendi dertlerinizi en çok küçümsediğiniz anlardan 
biri. Bahsettiğim aydınlanmayı aslında en çok bunun 
gibi zamanlarda yaşıyorum. Monako’dan da çok 
etkilenmiştim; yapıları, sokakları büyüleyiciydi. Yunan 
Adaları’nda ise “Ben buraya aitim” diye düşünmüştüm.

Küçük yaşlardan bu yana Miami’ye gitmek istiyorum. 
Sanki orada hiç dert, tasa yokmuş gibi geliyor bana. 
Hawaii ve Bora Bora Adaları da ilgimi çekiyor. 

I start thinking about where I’ll be going a couple 
of weeks in advance and start travelling there in my 
daydreams. But when I travel with a group of friends, 
I don’t make any plans because nobody’s schedule 
ever lines up with anyone else’s. I act as if they’re my 
guide. I like to travel with at least one other person.

Kenya... I stayed there for 13 days and it was one 
of the best times of my life. You’re surrounded by 
wilderness, you can watch a lion devour a zebra 
right in front of your eyes and then raise its head 
and look at you... I was in a car then (laughs). This is 
one of those moments when your worries look the 
most insignificant. It’s mainly times like these when 
you experience the enlightenment I was talking 
about. I was also really impressed by Monaco, its 
buildings and streets were enchanting. On the 
Greek islands, 
I thought, “This is where I belong.”

Ever since I was little I wanted to visit Miami. It seems 
to me like there are no problems or worries there. And 
I’d be interested in visiting Hawaii and Bora Bora.

“Küçük 

“Ever since I was 
little I wanted 
to visit Miami. 

It seems to me 
like there are 

no problems or 
worries there.”

M
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Darüşşafaka, Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum 
kuruluşu. Ana misyonu ise “Eğitimde fırsat eşitliği”. Bu 
misyon doğrultusunda 1863 yılından bu yana babası veya 
annesi hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrenciler 
için sınav düzenliyor ve başarılı olanlara, tamamen ücretsiz, 
çağdaş ve ileri bir eğitim fırsatı sunuyor. Bunu da 153 yıldır 
hayırseverlerin bağışlarıyla gerçekleştiriyor.

Providing “equality of opportunity in education” is the main 
mission of Darüşşafaka, Turkey’s first non-governmental 
organization in the field of education. Since 1863, Darüşşafaka 
has been providing contemporary, forward-looking free 
education to children from low-income households with a 
deceased parent based on their success on entrance exams. 
And it’s been doing this for 153 years thanks to donations.

EDUCATION
Trend  hot wire
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Bugün 70 ilden bine yakın çocuk, ortaokul birinci sınıftan 
başlayarak liseden mezun oluncaya kadar Darüşşafaka 
Eğitim Kurumları’nda tam burslu, yatılı, İngilizce eğitimle 
geleceğe hazırlanıyor. On yaşında Darüşşafaka’ya başlayan 
çocuklar, 19 yaşında, ellerinde diplomalarıyla yaşam 
boyu öğrenen, evrensel değerleri benimsemiş, özgüvenli, 
topluma ve ülkesine karşı sorumluluklarının bilincinde 
bireyler olarak yuvadan uğurlanıyor. 1800’lü yıllarda 
olduğu gibi bugün de Darüşşafaka’da okuyan öğrencilerin 
kitabından defterine, yiyeceğinden giyeceğine, sağlığından 
barınmasına kadar tüm ihtiyaçları bağışlarla karşılanıyor. 
Bununla birlikte Darüşşafaka, eğitimini üstlendiği çocuklar 
için sürdürülebilir kaynaklar yaratmak amacıyla farklı 
projeler de hayata geçiriyor. Bunlardan biri de 65 yaş üstü 
kişilere alternatif bir hayat sunan Darüşşafaka Rezidansları.

Today, close to a thousand pupils from 70 provinces are 
preparing for their future at Darüşşafaka Schools, where 
they’ll receive full scholarships, room and board and 
English-language education from their entrance in the first 
year of middle school through their graduation from high 
school. Children enter Darüşşafaka at age 10 and leave at 
19 with a diploma, ready for a lifetime of learning, installed 
with universal values, self-confident, and aware of their 
responsibilities towards their country and its people. Just like 
in the 1800s, all the needs of students, from school supplies 
to living expenses, are met by donations. Additionally, 
Darüşşafaka has been developing various projects to create 
sustainable sources of income for the children it educates. 
Darüşşafaka Residences, a living alternative for individuals 
over 65, is one such project.
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Kendisi de Darüşşafaka mezunu olan Cemiyet Yönetim 
Kurulu Başkanı Talha Çamaş, Darüşşafaka Rezidansları’nın 
ileri yaş bakımına özgün bir model getirdiğini belirterek, 
“65 yaş ve üstü kişiler, cemiyetimize yapacakları bir kereye 
mahsus bağışla, yaşamlarını beş yıldızlı bir otel konforu 
sunan rezidanslarımızda sürdürebiliyor. Bu bağışlarıyla 
hem ikinci baharlarını güvenli ve kaliteli bir şekilde 
geçiriyor hem de Darüşşafaka’da okuyan çocuklarımızın 
eğitimine kaynak yaratıyor” diyor.
Darüşşafaka Yakacık Rezidans’ın bağışçıları arasında 
yer alan Nurullah Baldöktü ve eşi Şerife Baldöktü ise, 
diledikleri zaman Yakacık Rezidans’ta, dilediklerinde ise 
evlerinde kaldıklarını belirtiyor ve “Orada kalınca sabahları 
spor yapıyoruz, çok kaliteli zaman geçiriyoruz. Birçok 
yeni arkadaş edindik. 90, 95 yaşında üyeler var. Hepsi de 
‘Sağlığımızı buraya borçluyuz’ diyor. Biz dünyanın her 
yerini gezdik. Burası 7 yıldızlı bir otel hizmeti veriyor. 
Sağlık ve güvenlik açısından dünyanın en güvenilir yerinin 
burası olduğunu düşünüyoruz. Hem böyle bir hizmet 
alıyoruz hem de annesi veya babası hayatta olmayan, maddi 
durumu yetersiz, yetenekli çocukların eğitimine destek 
oluyoruz. Rezidansa girmek için yaptığımız bağış, böyle ulvi 
bir amaca gidiyor” diye anlatıyor.

According to Darüşşafaka Society CEO Talha Çamaş, himself 
a graduate of Darüşşafaka education, the Darüşşafaka 
Residences offer a unique model of elder care. Çamaş 
explains: “By making a one-time donation to our foundation, 
individuals aged 65 and older can live in our residences, 
which offer all the comforts of a five- star hotel. Not only 
does their donation ensure the security and comfort in their 
“Golden Years”, it also creates a source of revenue for the 
education of our children.”
Among the benefactors of the Darüşşafaka Yakacık Residence 
are Nurullah and Şerife Baldöktü. The couple says that 
they spend part of their time in their own home and part 
at the Residence. “When we stay at Darüşşafaka”, explains 
Nurullah Baldöktü, “we exercise in the mornings, and we 
enjoy real quality time. We’ve made lots of new friends. 
There are members who are as old as 90-95, and they all 
say they owe their health to the Residence. As a couple, 
we’ve travelled all over the world, and this place is like a 7 
star hotel. It offers the best in healthcare and safety. We get 
great service, and we also support the education of talented 
children who have lost a parent and face financial difficulties. 
The donation we made to get a place at the Residence serves a 
wonderful purpose.”
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Pegasus 
IATA’dan 
Tescillendi

PEGASUS GETS IATA CERTIFICATION

Pegasus Airlines has received accreditation from the 
International Air Transport Association (IATA) indicating the 
airline to be in compliance with the IATA’s Ground Operations 
Manual (IGOM). The IATA-IGOM defines ground procedures, 
minimum requirements, best practices and current knowledge 
to ensure a safe, secure and efficient environment for ground 
operations staff. Pegasus has been certified to be in full 
compliance with IGOM minimums, and it is the first commercial 
airline in Turkey and only the eighth in Europe to receive this 
certification from IATA. “Pegasus Airlines has made a great 
contribution to Turkish civil aviation”, said IATA Regional Director 

presented the certificate to Pegasus Airlines Vice President for 

ceremony attended by IATA and Pegasus management.
 

HABER NEWS
Trend  hot wire
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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.

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 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 

 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.

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.
 

 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.

Bilgi  info

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. 
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 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.

 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.

An Aircraft Can’t Take Off Without 
 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. 

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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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

BARSELONA BARCELONA
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Seyahat  travel

özünüzü gökyüzünün 
maviliğine açmayalı, parfüm 
kokularındansa ağaçların, 
çiçeklerin kokusunu 
duymayalı, kuş sesleri ile 
uyanmayalı ne kadar oldu? 
Şehrin kalabalığı sırtımıza 
yük olur da kimsenin bizi 
tanımadığı, bilmediği 
yerlere doğru bavulumuzu 
alıp çekip gitmek isteriz 

ya… Sözcüklerin değil de kuş cıvıltılarının 
duyulduğu, dalgaların sesleriyle uyuyup 
uyandığımız bir yere. Çoğunuzun derin bir 
“Ahhh!” çekip uzaklara daldığını ve o yeri 
keşfetmek için şu anda bin bir plan yaptığını 
tahmin etmek hiç de zor değil. Hem bir şey 
diyeyim mi; hepimizin hayalini kurduğu o rüya 
yer gerçekten var. Üstelik bunun için de çok 
uzaklara gitmeye de gerek yok.

How long has it been since you opened your 
eyes to the blue of the sky, taken in the scent 
of trees and flowers rather than perfume, 
and woken up to the chirping of the birds? 
Whenever the city crowds start to wear 
us down and make us feel like packing our 
suitcases and flying off somewhere where 
nobody knows us, it’s always to a place  where 
birdsong takes the place of words, and where 
the waves pull us to sleep. It’s not hard to 
figure out that most of you are already gazing 
out into the distance, taking a deep sigh, and 
making a thousand plans to discover just such 
a place. Well, let me tell you something: Not 
only does our dream place exist in reality, it’s 
not very far away at all. 

G
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TASYAKA BEACH

“vizesizgeziyorum.com!” 

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 

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.

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!” 





İşte biz de hepimizin içinde olduğu ve zaman 
zaman uzaklaşmak istediği şehir hayatından, 
arkamıza bile bakmadan kaçıp Dalaman 
Havalimanı’na 35 dakikalık mesafede bulunan 
Gökçeovacık Köyü’ne gittik. Ne araçların 
hiç bitmeyen gürültüleri ne de insanların 
bitmek bilmeyen koşturmacaları vardı burada. 
Fethiye merkeze 19 kilometre uzaklıkta, 
cennet koyların yuvası Göcek yakınlarındaki 
Gökçeovacık’ta sadece aradığımız o huzur 
vardı! Yani evet, hayali kurulan o yerdeydim!

Göcek, milattan önceki yüzyıllarda Likya 
Uygarlığı’nın eviymiş. Deniz, çam ormanları 
yani muhteşem bir doğanın yanında tarih de var 
bu rüya beldede. Öyle ki Göcek’te adım attığınız 
hemen hemen her yerde antik kalıntılara 
rastlamak mümkün. “Işık Ülkesi” anlamına 
gelen Likya’nın bu cennet üzerine kurulmuş 
olması tesadüf değildir belki de. Berrak suların 
altında kalmış antik kentlerin, Karayipler’i 
kıskandıracak renkte denizin, hiç ayrılmayı 
istemeyeceğiniz koyların, yemyeşil dağlarla 
çevrili arazilerin evi Göcek. 1980’li yıllara kadar 

So, we took our own break from the 
exhausting city life that we all need to escape  
from every once in a while, and headed off 
to Gökçeovacık Village, 35 kilometers from 
Dalaman Airport, and we didn’t look back 
even once. Here, there’s no endless din of city 
traffic, and none of the people are rushing 
around at all hours of the day. Gökçeovacık 
offered us all the peace we’d been searching 
for, only 19 kilometers from the center of 
Fethiye, right by that home of heavenly bays, 
Göcek. So, yes, there I was, in the place of our 
dreams! 

In ancient times, Göcek was a part of Lycia. In 
this dream region, history exists side by side 
with the wonderful nature of sea and pine 
forests.  So much so that it’s possible to come 
across some ancient relic with every step you 
take. I suppose it’s no coincidence that Lycia, 
whose name means “The Land of Light”, 
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sessiz, sakin bir köy olan bu belde, turizmin 
gelişmesiyle keşfedilmiş ve o günden bu yana, 
bizim gibi büyük şehirlerin kaosundan kaçmak 
isteyenlerin sığınağı olmuş.

Zamanda Yolculuk Gibi
Gidince fark etmeniz çok uzun sürmeyecek; 
evinde yaptığı ekmeğini, tavuğunun 
yumurtasını, ineğinin sütünü ve kaymağını 
bölüşen insanlar hâlâ var. Yediğiniz domates, 
salatalık hâlâ çocukluğunuzdaki gibi kokuyor 
ve size o günleri hatırlatıyor. Hâlâ pınarlara 
ağzınızı dayayıp su içebiliyor, yeni doğan 
oğlakların ve kuzuların annelerini çağrışındaki 
tınıyla kulaklarınızın pasını silebiliyorsunuz. 
Bu da gösteriyor ki, 1980’lerin sakin köyü, 
geçmişindeki değerleri yitirmemiş. Çoğu tatil 
beldesinin aksine Göcek’te yüksek sesli ‘beach 
club’lar yok; Göcek’te yıldızları gördüğünüz 
geceler, doğanın sesi var. Onu özel kılan da bu 
zaten. Bir de hâlâ bozulmamasının bir nedeni 
var; Özel Çevre Koruma Alanı olması. İyi ki 
de öyle, böyle bir güzelliğin yok olduğunu 
düşünmek bile insanı perişan edebilir.

 

Büyük şehirlerde geçen yoğun çalışma 
hayatının ardından detoks niyetine seçtiğimiz 
bu sessiz, sakin, doğa ile iç içe yaşamı bizim gibi 
şehir yorgunları ile paylaştık. Ege ve Akdeniz’in 
eşsiz koylarını ve tarihi güzelliklerini 
keşfetmek isteyen bizler gibi çok misafir vardı. 
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was founded in such heavenly surroundings. 
Ancient towns lying under clear waters, the sea 
a color that rivals that of the Caribbean, bays 
you won’t be able to tear yourself away from 
and mountains clad in forest green are all to 
be found in Göcek. Until the 1980s, Göcek was 
a sleepy village, but since the development 
of tourism, it’s become a haven for those who 
want to escape the chaos of the city.

When you arrive, it won’t take you long to 
notice that there are still people here who 
share their homemade bread, the eggs from 
their chickens and the milk and cream from 
their cows. The tomatoes and cucumbers 
still smell like they did in your childhood, 
and when you eat them, you’re reminded of 
those days. You can still refresh yourself by 
drinking water straight from a brook, and 
listening to the sweet sounds of newborn 
goats and lambs calling their mothers, which 
shows that this sleepy village of the 1980s 
hasn’t lost its character. In contrast to most 
of the popular holiday destinations, Göcek 
has no noisy beach clubs, just the sounds of 
nature and a night sky filled with stars. And 
that’s what makes it special. And the fact that 
it’s a Designated Protected Natural Area is 
why it has remained so pristine. Thankfully 
so, as just thinking about the destruction of 
such beauty is hard to bear.

NIGHTFALL AT GOCEK

BEDRI RAHMI BAY





Nasıl istemesinler, nasıl istemeyelim; Göcek 
bize gündüz kuş sesleri ve sincapların eşlik 
edeceği yürüyüşler yapıp gece yıldızların 
ve ayın büyüsüyle sarhoş olabilme imkânı 
sunuyor. Sabah uyandığımızda ise bahçedeki 
ağaçtan toplanan zeytin, evde yapılan mis 
kokulu reçeller, dumanı üzerinde puf ekmekler, 
tadına doyulmaz domates ve salatalıklar, 
taptaze yumurta ile kahvaltı yapma şansı 
buluyoruz. Temiz havanın iştahı açtığından 
mıdır, sofraya koyulanların lezizliğinden midir 
bilinmez ne kadar çok yediğimize sofradan 
kalktığımızda epeyce şaşırıyoruz. 

Bu köy hayatının yanında Göcek oldukça 
gelişmiş de bir yer aslında. Beldede altı tane 
uluslararası marina var ki, dünyada pek 
görülmüş bir şey değil bu. Limandaki yatları 
gördüğünüzde kendinizi dünyaca ünlü, 
sosyetenin ayrılmadığı bir ada ülkesinde 
zannetmeniz işten bile değil. Denizin 
olduğu her yerde lezzetli balıkçıların olması 
farzdır ama burada bir de gözlemeciler 
var. Sadece peynirli, patatesli, ıspanaklı 
gözleme yiyebileceğinizi düşünüyorsanız 
yanılıyorsunuz. Lezzetine doyum olmayan 
gözleme çadırlarında çikolatalı, hatta çilekli ve 
muzlu gözlemeler bile yapılıyor.
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Lying Under the Stars…
After the intense pace of work in the city, 
we decided to detox by visiting this calm, 
quiet, natural destination, and we shared 
it with others like us who have become 
weary of city life.  There were many guests 
who, like us, wanted to discover the unique 
bays and historic wonders of the Aegean 
and Mediterranean. And it was no surprise, 
considering how Göcek offered us the 
opportunity to take walks with the birds and 
squirrels during the day and get drunk on the 
magic of the stars and moonlight at night. We 
wake up in the morning to a breakfast table 
laden with olives picked from the tree in the 
garden, sweet-smelling homemade jams, 
loaves of puffy bread fresh from the oven, 
delicious tomatoes and cucumbers and fresh 
eggs. Whether it’s because fresh air sparks an 
appetite, or because of how good the food is, 
when we rise from the breakfast table, we’re 
surprised by how much we’ve eaten.

While Göcek retains a rural quality, it’s 
also a highly developed region. The district 
boasts six international marinas, something 
rare to find anywhere in the world. When you 
see the yachts in the marinas, you’d be hard 
pressed not to think you’re on some world-
famous island frequented by celebrities. Any 
place by the sea is going to have delicious 
fish restaurants, but Göcek has also got 
“gözleme (pancake) stalls. If your experience 
of gözleme has been limited to cheese, 
potatoes and spinach, you’ll be surprised to 
find that the gözleme tents here also offer 
delicious versions with chocolate and even 
strawberries or bananas.

GOCEK TOWN

CLEOPATRA BATH  kullanacaklar, 
otobüs biletlerini otobüsün 

metro biletleri ise metro 

 genel olarak Vaci 

 genel olarak Vaci 

And thanks to
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Land of  Legends:  Mount  Ida
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royalılar ve Akhalılar böyle 
seslenmişti mitolojideki 
tanrıların en büyüğü Zeus’a, 
Homeros’un “İlyada” destanında. 
İda Dağı; tanrılara, yarı tanrılara, 
efsanevi karakterlere ve elbette 
en üst katından insanlığı seyreden 
Zeus’a ev sahipliği yapmasının 
yanı sıra, birçok öykünün 

sahnesidir destanda. “İlyada”dan günümüze 
kadar zenginleşerek gelen yüzlerce öykü, 
bu eşsiz güzellikteki dağların manzarasını 
süslemeyi sürdürür. 

Wyndham Hotel Group’un Kuşadası, 
İzmir ve Kaz Dağları’na düzenlediği gezi 
kapsamında ziyaret ettiğimiz Kaz Dağları’nda, 
yolculuğumuz Güre’deki otelimizden hareketle 
başlıyor. Yaklaşık 15-20 dakika süren araba 
yolculuğunun ardından Edremit’in en eski 
köylerinden biri olan Kızılkeçili’nin girişinde 
850 yıllık ulu bir çınar ağacı karşılıyor bizi. 
Kızılkeçili ve Zeytinli köylerinden, 100-150 
yıllık zeytin ağaçlarının içinden geçerek 
bizi bekleyen güzelliklere doğru ilerliyoruz. 
Sütüven piknik alanındaki Hasan Boğuldu 
Şelalesi’ne geldiğimizde iniyoruz aracımızdan. 
Alana araç girişi olmadığı için buradan 
sonrasını yürüyoruz.  

Kızılkeçili Deresi boyunca ağaçlar arasında 
uzanan patikadan geçerek yukarıya doğru 
ilerliyor; ayakkabılarını çıkarıp derenin içinde 
yürüyenlerin, dere kenarında piknik yapanların 
huzurunu ve dinginliğini, Kaz Dağları’nın 
oksijeni ile birlikte içimize çekerek yokuşu 
tırmanıyoruz. Mitlerin, efsanelerin insanı 
adım adım takip ettiği dağlarda karşımıza ilk 
çıkan öykü, enfes yeşillikler içindeki şelaleye 
ait. Yazar ve şair Sabahattin Ali’nin “Hasan 
Boğuldu” öyküsünde de anlattığı, Yüksekobalı 
Yörük kızı Emine ile ovadaki Zeytinli Köyü’nün 
bahçıvanı Hasan’ın onulmaz aşk hikâyesi bu. 

This was how the Trojans and the Achaeans 
called out to Zeus in Homer’s legendary “Iliad”. 
As well as being a home to gods, demigods, 
figures of legend, and of course Zeus himself 
watching over humanity from the top, Mount 
Ida is also the backdrop to many a story of 
legend. The hundreds of stories that have 
enriched us since the “Iliad” continue to 
embellish the view from this breathtakingly 
beautiful mountain.

As part of a tour around Kuşadası, Izmir and 
Mount Ida organized by the Wyndham Hotels 
Group, we start off from our hotel in Güre and 
head to Mount Ida. After driving for about 
20 minutes, we are met by an 850-year-old 
sycamore tree at the entrance to Kızılkeçili, 
one of the oldest villages in the Edremit region. 
We pass through Kızılkeçili and the village of 
Zeytinli, driving through olive trees that are 
around 100-150 years old in order to make 
our way to the wonders that await us. When 
we arrive at the Hasan Boğuldu Waterfall in 
the Sütüven picnic area, we get out of the car. 
Vehicles are prohibited from entering the area, 
so we walk the rest of the way.

We proceed upwards along the tree-lined path 
by the Kızılkeçili Stream. Together with the 
fresh air from Mount Ida, we inhale the peace 
and serenity of those who remove their shoes 
to walk in the stream and picnic on the banks of 
the river as we climb up the slope.

In these mountains where our every step 
are accompanied by myths and legends, the 
first story we encounter is that of a waterfall 
inside lush woodlands. Retold by the author 
and poet Sabahattin Ali in his short story 
“Hasan Boğuldu (Hasan has Drowned)”, this 
is the tragic love story of Emine, a nomad girl 
from Yüksekoba, and Hasan, a gardener from 
nearby Zeytinli Village. The girl’s parents 
will allow Hasan and Emine to wed on one 
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Hasan ve Emine’nin evlenebilmesi için 
bir şart koşmuştur kızın ana-babası: Hasan, 
ovadaki köyünden sırtlayacağı bir çuval 
tuzu hiç dinlenmeden ve yardım almadan, 
Emine’yi takip ederek dağdaki obaya taşıyacak, 
böylece zor doğa şartlarına dayanabileceğini 
gösterecektir. Ancak Gökbüvet’e geldiklerinde 
Hasan’ın tuzu taşıyacak hâli kalmaz ve Emine, 
çuvalı ondan alıp sırtına vurarak obanın yolunu 
tutar. Hasan, Emine’nin arkasından bağırır: 
‘’Beni bırakma, senin köyüne gelemiyorum, 
köyüme de dönemem’’. Ama Emine arkasına 
bakmaz, yoluna devam eder. Hasan’ı o andan 
sonra ne gören olur ne duyan. Emine pişmanlık 
içinde, kulağında Hasan’ın sesi, ormanda 
günlerce arar onu, bulamaz. Ama günler sonra 
Hasan’a hediye ettiği çevreyi Gökbüvet’in suları 
içinde bulur. Hasan’ı kaybetmenin acısıyla 
yanan Emine, “Yanına geliyorum Hasan’’ 
diyerek bu çevre ile kendini bir çınara asar. O 
günden sonra Gökbüvet’in adı “Hasan Boğuldu”, 
dallarını büvetin suları içine sallandıran çınarın 
adı da “Emine Çınarı” olarak anılmaya başlar. 

Emine’yle Hasan’ın hazin sonları zihnimizde, 
Hasan Boğuldu’yu arkamızda bırakarak İda 
Dağı’nın batı yamacındaki Gargaran Tepesi’ne 
ve adeta bir masal köyü olan Adatepe’ye doğru 
yola çıkıyoruz. İlk durağımız, Adatepe evlerini 
de görebildiğimiz Zeus Sunağı’nın bulunduğu 
Gargaran Tepesi. 

condition: in order to prove he can withstand 
the harsh conditions of nature, Hasan must 
follow Emine all the way from his village to the 
mountain plateau carrying a sack of salt on his 
back without resting or getting any help. But 
by the time they get to Gökbüvet, Hasan is no 
longer able to carry the sack. Emine takes it 
from him and hoists it onto her own back and 
heads towards the plateau. Hasan shouts after 
her: “Don’t leave me; I can’t come to your village, 
but I can’t return to mine, either”. But Emine 
doesn’t look back, she continues walking. From 
that moment, Hasan is never seen or heard from 
again. Racked with regret, Emine searches for 
him in the wood for days, his voice echoing in 
her ears. Days later, she finds the embroidered 
handkerchief she had given Hasan in the waters 
of Gökbüvet. “I’m coming to your side”, she says, 
as she uses the handkerchief to hang herself 
from a sycamore tree, consumed by the loss of 
Hasan. From then on, Gökbüvet becomes known 
as Hasan Boğuldu, and the tree whose branches 
touch the water as “Emine Çinarı (Sycamore)”.

With the tragic story of Emine and Hasan in our 
minds, we walk towards Gargaran Hill, on the 
western slope of Mount Ida, and towards the 
village of Adatepe. Our first stop is Gargaran 
Hill, where the Temple of Zeus stands. We get 
out of the car and walk 790 meters along a path 
through pine trees. After passing by a large 
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Aracımızdan inerek, çam ağaçları arasından 
geçen 790 metrelik yolu yürüyoruz. Büyük 
bir çınar ağacı ile üzerlerine bez parçaları 
ve peçeteler (!) bağlanmış dilek ağaçları ve 
çokça turisti geçtikten sonra Zeus Sunağı’na 
ulaşıyoruz. Zeus Sunağı’ndan denize doğru 
bakıyoruz; Edremit Körfezi ayaklarımızın 
altında... Bu uğurda neredeyse bir servet 
harcayarak Troya’yı gün yüzüne çıkaran, bunun 
yanı sıra 1873’te bulduğu Priam Hazinesi’ni 
yurt dışına kaçıran tüccar ve arkeolog Heinrich 
Schliemann’a göre burası, Zeus’un kuzeydeki 
Troya Ovası’nda süren savaşı izlediği tepe. 
İlyada’da geçen “Vardılar hayvanların anası, 
kaynağı bol İda’ya, Gargaron’daydı Zeus’un 
tapınağı, kokulu sunağı” cümlesi ise bunun en 
önemli kanıtı. 

Masal Köyü: Adatepe
İşte görür görmez sizi içine çeken, adeta “Beni 
gezmeden buralardan ayrılmayın” diyen ve 
Antik çağlardan bu yana yerleşim yeri olarak 
kullanılan Adatepe. Köy, 1989 yılında sit alanı 
ilan edilerek koruma altına alınmış ve eski 
evler restore edilmiş, yıkık olanlar ise aslına 

sycamore tree and other “wishing trees” with 
pieces of cloth and tissues (!) tied to them to 
make a wish, as well as many tourists, we reach 
the Temple of Zeus. We look out towards the 
sea, with the Bay of Edremit beneath us...

According to Heinrich Schliemann, a 
merchant and archaeologist who spent a 
fortune to unearth Troy, and, after discovering 
Priam’s treasure in 1873, smuggled it abroad, 
this is the hill from where Zeus watched the 
battle taking place at the plain of Troy to the 
north. The proof seems to be in these lines 
from the Iliad: “They arrived at Ida, mother 
of animals, rich in springs. Zeus’s temple and 
sweet-smelling altar lay at Gargaron.”

Fairytale Village: Adatepe
“Don’t leave without visiting me” implores the 
village of Adatepe as soon as you lay eyes on it. 
Adatepe has been a settlement continuously 
from antiquity up until today. In 1989, the 
village was declared a protected area, the old 
houses were restored, and those in ruins were 
rebuilt according to their original plans. Stone 
structures with large courtyards and blue and 

 EDREMIT GULF

ZEUS ALTAR

 ADATEPE VILLAGE
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Ekonomiye destek olmak için hazırladığımız kampanyamız ile, İstanbul’un en prestijli tarihi binalarıyla komşu  
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uygun olarak yeniden yapılmış. Pembe, mavi 
pencere ve kapıları olan büyük avlulu taş 
yapılar, Zeytinyağı Evi ve Sanat Galerisi, restore 
edilerek otel olarak kullanılan tarihi bir han, 
ulu çınarların altında dinginliğin hâkim olduğu 
kafeler... Hepsi köye masalsı bir hava katıyor. 

Bir sonraki durağımız Yeşilyurt Köyü. İki 
katlı taş yapılardan oluşan köyde, yeni yapılar 
da dokuya uygun olarak inşa edilmiş. Köyün 
korunmasını ve yeni yapıların da köyün 
dokusuna uygun inşa edilmesini sağlayan 
ise bir sivil inisiyatif. “Kazdağı Koruma 
Girişimi Grubu” üyelerinden avukat Mehmet 
Öngen’in yoğun mücadelesi sonucu köy 
bugünkü hâlini almış. Kaz Dağları Ramada  
Resort Oteli’nin Yönetim Kurulu Başkanı da 
olan Mehmet Öngen, Yeşilyurt köyü belki 
bambaşka bir şekilde yapılaşabilecekken, 
sivil inisiyatif sayesinde geleneksel 
dokunun korunabildiğini anlatıyor. Köyün 
dingin sokaklarında, her biri birbirinden 
ilginç detaylarla bezeli taş evler arasından 
yürürken, “Otlu Dondurma” yazısını görünce 
şaşırıyoruz. “Otlu dondurma mı olurmuş?” 
demeyin. Hem de çok güzel oluyormuş. Otlu 
dondurmalarımız elimizde, “Seni yeniden 
göreceğiz Kaz Dağları” diyerek ayrılıyoruz bu 
eşsiz diyardan.

pink windows and doors, the Olive Oil House 
and Art Gallery, an historic caravanserai 
restored and used as a hotel, cafes under 
sycamore trees where silence reigns... all 
of them contribute to the village’s fairytale 
atmosphere.

Our next step is Yeşilyurt Village. Comprised 
of two-storey stone houses, new buildings 
in the village are built to blend in with the 
historical texture. A civil initiative ensures 
that the village is protected and that new 
buildings are in line with the historical fabric 
of the village. Its current condition is the result 
of a long battle fought by Mehmet Öngen, a 
lawyer and member of “The Initiative for the 
Protection of Kazdağı”. Mehmet Öngen is 
also the owner of Kazdağları Ramada  Resort 
explains how a public initiative was able to 
preserve the traditional fabric of Yeşilyurt, 
which might have developed in a completely 
different direction. As we walk along the restful 
streets of the village among the stone houses 
we’re surprised to see a sign advertising “Leafy 
Green Ice Cream”. “Ice Cream made from 
greens?” you ask, a bit baffled. In fact, it’s rather 
delicious. Clutching our leafy green ice cream 
cones in our hands, we leave this magical world 
thinking, “We’ll see you again, Mount Ida”.
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olumuza, Toros Dağları’nın 
güneyinde, Seyhan Nehri’nin 
üzerinde kurulmuş Akdeniz şehri 
Adana’nın cennet coğrafyasından 
başlayarak koyulalım. Aladağlar, 
Tahtalı ve Dibek (Amanoslar) 
gibi başı yükseklere değen 

dağlar; Yüreğir, Seyhan (Yukarnova), Melis, 
Haruniye, Osmaniye ve Yumurtalık başta 
olmak üzere bereketli ovalar; Maksutoğlu, 
Çardak, Bağdaş, Sıyrıngaç, Akarca, 
Savrangözü, Tokuzcu, Gülek ve Çığlıpınar’ın 
da içinde yer aldığı serin yaylalar onun 
coğrafi karakteristiğini ayrıcalıklı kılıyor. İç 
Anadolu’da doğup Akdeniz’e dökülen Seyhan 
ve Ceyhan nehirleri, Torosların zirvesindeki 
Yedi Göller, Seyhan ve Çatalan baraj gölleri, 
Ceyhan Nehri üzerindeki Aslantaş Barajı, 
kumların denizden ayırdığı Kokarat Lagünü, 
Tuz Gölü, Akyayan ve Akyatan Kuş Cenneti 
gölleri ise Adana’ya nefes katıyor.

Let’s begin our trip by exploring 
the wonderful geography of Adana, a 
Mediterrenean city founded on the banks 
of River Seyhan to the south of Taurus 
mountains. The characteristic geographical 
features of Adana are high mountains 
such as Aladağlar, Tahtalı and Dibek 
(Amanoslar), fruitful plains like Yüreğir, 
Seyhan (Yukarnova), Melis, Haruniye, 
Osmaniye and Yumurtalık, and refreshing 
highlands such as Maksutoğlu, Çardak, 
Bağdaş, Sıyrıngaç, Akarca, Savrangözü, 
Tokuzcu, Gülek and Çığlıpınar. The rivers 
Seyhan and Ceyhan which spring in Central 
Anatolia and pour into the Mediterrenean, 
the Seven Lakes atop the Taurus Mountains, 
the Seyhan and Çatalan water reserves, 
Aslantaş Dam on River Ceyhan, the Kokarat 
Lagoon, Salt Lake, Akyayan Lake and the 
Akyatan Bird Sanctuary Lake all breathe life 
into Adana’s land.

Y

PEGASUS 
UÇURUYOR

49,99 TL

FLY WITH  
PEGASUS

115



Architectural Heritage
Let’s look at some of the buildings that have 
played an important part in Adana’s history, 
in terms of both architecture and trade. 
Yılan Kale (Snake Castle), the first of a series 
of castles high in the mountains between 
Misis and Ceyhan, is said to have once been 
home to a man by the name of Şeyh Meran, 
a breeder and charmer of snakes. Seventeen 
kilometers to the northwest of Ceyhan, close 
by the rock tombs, is Dumlu Castle, which 
is believed to have been built in the 12th 
century. Adana’s historic stone bridge was 
designed by the architect Auxentios, who 
was also the governor of Cilicia. The bridge, 
which dates back to the 4th century, is 319 
meters long and 13 meters high. Of the 21 
original round arches, 14 remain in good 
condition today.

In 1352, the Ramazanoğulları tribe seized 
control of the city, and continued to rule it 
until 1608, even after it was annexed to the 
Ottoman Empire in 1514. The 15th century 
Ramazanoğulları Market in the center of 
Adana remains the liveliest trading center in 
the city. Of the historic market complex, only 
two covered sections remaining standing: the 
Gön Caravanserai and the public baths. The 
Ramazanoğulları Mansion, built in 1495, and 
the Ramazanoğulları Madrasa, built in 1540, 
are still among the most important structures 
in the cultural life of the city.
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Mimari Miras
Adana’nın hem mimari hem de ticaret 
tarihinde önemli yer tutan kimi yapılar, 
hikâyeler anlatıyor bize, biraz da onlara kulak 
verelim. Misis ile Ceyhan arasında, ovaya 
hâkim bir tepede yer alan ve dağ kaleler 
zincirinin ilk halkası olan Yılan Kale ’de, Şeyh 
Meran adlı bir kişinin yılan yetiştirip terbiye 
ettiği söyleniyor. Ceyhan’ın 17 kilometre 
kuzeybatısında, içinde kaya mezarlarının da 
bulunduğu Dumlu Kalesi’nin 12. yüzyılda 
yapıldığı sanılıyor. Adana’daki tarihi 
Taşköprü’yü aynı zamanda Kilikya Valisi de 
olan mimar Auxentios’un yaptığını müzedeki 
kitabeden öğreniyoruz. 4’üncü yüzyılda 
yapılan, 319 metre uzunluğunda ve 13 metre 
yüksekliğinde, orijinali 21 yuvarlak kemer 
üzerine kurulmuş olan köprüde, bugün bu 
kemerlerden 14’ü sağlam durumda bulunuyor. 

1352’de kurulan Ramazanoğulları Beyliği, 
şehir 1514 yılında Osmanlı’ya bağlandıktan 
sonra da, 1608 yılına kadar yönetimde kalmış. 
15’nci yüzyılda kurulmuş olan Ramazanoğlu 
Çarşısı, yeni Adana’nın da çekirdeğini 
oluşturan, şehrin en canlı ticaret merkezi hâlâ. 
Tarihi çarşıdaki külliyeden ise iki bedesten, 
yalnızca kapısı ayakta kalmış olan Gön Hanı 
ve Çarşı Hamamı kalmış günümüze. 1495’te 
yapılmış olan Ramazanoğlu Konağı ve 1540 
yılında yapılmış Ramazanoğlu Medresesi 
ise bugünkü Adana’nın kültürel yaşamını 
belirleyen yapıların başında geliyor.
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The Kemeraltı Mosque is one of the oldest 
mosques in Adana. Also known as the Savcıoğlu 
Mosque, it is situated on Küçük Saat Square on 
Abidin Paşa Avenue. It was built in 1548 by a 
philanthropist by the name of Savcıoğlu Hacı 
Mustafa. Although there used to be a madrasa 
standing next to the mosque, it was torn down 
along with the other nearby buildings when the 
square was rebuilt in the 1970s.

A part of the ancient Silk Road runs through 
Adana. Structures like the late 17th century 
Kurtkulağı Carevansarai on the old Aleppo 
Road, as well as the Karaisalı Kesir and Sarı Işık 
Inns, are part of the legacy of this important 
commercial and cultural route.

The Tepebağ neighborhood, located 
in downtown Adana, has archeological 
significance as an ancient mound. At the same 
time, it is noteworthy for the examples of local 
civil architecture that can be found there. 
Most of the houses in Tebebağ date from the 
18th century. The neighborhood is also where 
you’ll find the St Paul’s Church, built between 
1880-1890. The locals refer to it as the “Bebekli 
(Doll’s) Church”, after the statue of the Virgin 
Mary on the church façade, which looks like a 
doll. The church is one of the most well-known 
examples symbolizing multi-faith Adana.
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Adana’nın en eski camilerinden biri, Abidin 
Paşa Caddesi üzerindeki Küçük Saat 
Meydanı’nda yer alan ve “Savcıoğlu Camii” 
olarak da bilinen Kemeraltı Camii. Savcıoğlu 
Hacı Mustafa isimli bir hayırsever tarafından 
1548 yılında yaptırılmış olan caminin yanında 
bir medrese bulunduğu bilinse de, 1970’li 
yıllarda meydanın yapımı sırasında çevredeki 
diğer binalarla birlikte yıkılmış.

Tarihi İpek Yolu’nun bir kısmı Adana’dan 
geçiyor. 17’nci yüzyıl sonunda eski Halep 
Kervan Yolu üzerindeki Kurtkulağı 
Kervansarayı başta olmak üzere, Karaisalı 
Kesir Hanı ve Sarı Işık Han gibi yapılar, bu 
önemli ticari ve kültürel güzergâhtan miras. 

Adana’nın merkezinde yer alan Tepebağ, 
arkeolojik bakımdan önemli bir höyük 
olmasının yanı sıra, yerel sivil mimariye ait 
örnekleri barındırmasıyla da dikkat çekiyor. 
Tepebağ Evleri’nin çoğu 18’inci yüzyıla 
tarihleniyor. Tepebağ’da bulunan ve halk 
arasında “Bebekli Kilise” olarak adlandırılan 
St. Paul Kilisesi’nin ise 1880-90 yılları arasında 
inşa edildiği biliniyor. Halk arasındaki adını 
tepesindeki Meryem Ana heykelinin bebeğe 
benzemesinden alan kilise, Adana’daki 
farklı inançlara ilişkin simgelerin en bilinen 
örneklerinden biri. 
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Ancient Cities

Must Do

: Hitit, Roma ve Bizans 

Anavarza is 





MUTLAKA YAPIN Must Do

Anavarza Antik Kenti’ni görün. 

efsanesiyle ünlenen Misis 
Köprüsü’nden geçin. 

a dip in the Mediterranean at 

görün.  hareketini izleyin. 

the city.

YEMEK KÜLTÜRÜ Food Culture 

Adana’s rich historical and cultural heritage is equaled by its similarly rich cuisine. It’s 
devoted to tradition and includes a variety that is heavy on meat and bulghur and tends to 
be hot, spicy and rich in oil. Greens grow in abundance in Adana’s rich soil and are widely 
consumed, but when it comes to “Adana Cuisine”, the first things that come to mind are 

kebabs that you’ll find on the menus of restaurants all over Turkey and Europe. In Adana 
itself, no matter which neighborhood you visit, you’re likely to run into several kebab 
shops or a roving stall.

What You Need to Know

ADANA KEBAP: 

Adana Kebab: Lamb is chopped by hand with the help 

the lamb’s tail is added during the process. Red pepper 

and served with greens and various salads, like onion 
with sumac and a spicy chopped tomato salad.

  
name to the classic Çukurovan drink made from red 

and can be spicy or mild. It is made by placing the 
turnips and red carrots in a jar with some salt and 

and letting it ferment for a fortnight.
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Adana, şehirde düzenlenen pek çok festival 
ve etkinlikle de ilgi odağı olmayı başarıyor. 
“Uluslararası Adana Film Festivali” ise Eylül’de 
Adana’yı ziyaret etmek için oldukça iyi bir 
neden. Adını Çukurova’nın geleneksel ürünü 
pamuktan alan ve ilk kez 1969 yılında “Altın 
Koza Film Şenliği” adıyla gerçekleştirilen 
“Altın Koza Film Festivali”, bugün yalnızca 
Çukurova’nın değil Türkiye’nin en önemli 
festivalleri arasında yer alıyor. Başladığı 
yıldan 1973 yılına kadar her yıl düzenli olarak 
yapılırken, bu tarihten sonra ekonomik 
yetersizlikler nedeniyle uzun bir suskunluğa 
gömülen festival, 1992 yılında “Altın Koza 
Kültür ve Sanat Festivali” adıyla yeniden 
düzenlenmeye başlanmış. Türkiye’nin yaşadığı 
iki büyük acıya duyarsız kalmayan Altın Koza, 
1998 Adana Depremi nedeniyle ertelenmiş; 
festivalin 1999 yılı bütçesi ise büyük Marmara 
Depremi sonrası depremzedelere aktarılmış.

Adana has also gained popularity through 
the many festivals and events organized 
in the city. The International Adana Film 
Festival is a great reason to visit the city 
in September. The Golden Boll Film 
Festival (known as the Golden Boll Film 
Fete, when it was first held in 1969) gets its 
name from cotton, the traditional product 
of the Çukurova. Today, it’s one of the 
most important film festivals in Turkey. 
The festival took place regularly from its 
beginning until 1973, but owing to financial 
difficulties, it ceased the following year and 
did not return until 1992 under the moniker 
“Golden Cocoon Culture and Arts Festival”. 
In 1998, the festival was postponed due 
to the Adana earthquake, and in 1999, the 
budget for the festival was donated to the 
victims of the great Marmara earthquake.





International Identity
After a variety of factors sent the Golden 
Boll Cocoon festival into hiatus, it returned 
in 2005, and been continuing regularly on 
an international level, with the addition 
of two new sections, “World Cinema” and 
“Mediterranean Films Selection.” Hundreds of 
film professionals from around the world attend 
the festival, whose international identity is 
enhanced by the “International Mediterranean 
Short Film Festival Competition”. The 23rd 
International Adana Festival will take place 
this year between September 19-25 under 
the sponsorship of the Adana Metropolitan 
Municipality and will include competitions, 
talks and exhibitions. The recipients of this 
year’s honorary awards will be Ayla Algan, an 
established actor of Turkish theater; Murat 
Soydan, an unforgettable member of Turkey’s 
Yeşilçam cinema and Osman Şahin, who 
penned both stories that inspired Turkish 
cinema and screenplays for memorable films. 

Adana’s Orange Blossoms 
For the past four years, the “International 
Orange Blossom Carnival” has been livening 
up Adana every April. This year, a crowd of 
hundreds of thousands from Turkey and abroad 
again gathered between April 6-10 to enjoy the 
spectacle.
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Çeşitli nedenlerle dönem dönem kesintiye 
uğrayan Altın Koza, 2005 yılından bu yana 
programına eklediği “Dünya Sineması” ve 
“Akdeniz Filmleri Seçkisi” ile kesintisiz 
olarak, uluslararası bir platformda 
sürdürülüyor. “Akdeniz Ülkeleri Uluslararası 
Kısa Film Yarışması” ile bu kimliği 
pekiştiren festival, bugün dünyanın pek çok 
ülkesinden yüzlerce sinema profesyonelini 
konuk ediyor. Festivalin 23’üncüsü bu yıl 
“Uluslararası Adana Film Festivali” adıyla 
Adana Büyükşehir Belediyesi’nce 19-25 
Eylül tarihleri arasında yapılıyor. Yarışmalar, 
söyleşiler ve sergilerin sanatseverlerle 
buluştuğu festivalde bu yılın “Onur Ödülleri”, 
Türk Tiyatrosu’nun duayenlerinden 
Ayla Algan’a, Yeşilçam’ın unutulmaz 
oyuncularından Murat Soydan’a ve Türk 
Sineması’na ilham veren birçok öykünün yanı 
sıra unutulmaz pek çok filmin senaryosuna 
imza atan Osman Şahin’e veriliyor.

Adını, her yıl Nisan ayında Adana’yı süsleyen 
portakal çiçeklerinden alan “Uluslararası 
Portakal Çiçeği Karnavalı” dört yıldan bu 
yana Adana’yı şenlendiriyor. Adana bu yıl, 
6-10 Nisan tarihleri arasında, yurt içi ve yurt 
dışından yüzbinlerce kişiyi karnavalda ağırladı.

AYLA ALGAN MURAT SOYDAN





PEGASUS’UN CARTRAWLER

Rent The Most Suitable Car For Your Travel 
By Pegasus’ Partnership With Car Trawler

Bu amaçla başlayan ek hizmetlerden biri 
de, yaklaşık 174 ülkede servis veren İrlanda 
merkezli araç kiralama platformu CarTrawler 
ile yapılan iş birliği. Bu iş birliği sayesinde 
Pegasus misafirleri, CarTrawler platformuna 
kayıtlı binden fazla araç kiralama firmasının 
filo alternatiflerine online olarak en hızlı ve 
kolay yoldan ulaşabiliyor.

30 bin noktadan araç kiralama hizmeti 
veren CarTrawler, Pegasus misafirlerine 
farklı araç kiralama şirketlerini tek bir sayfa 
üzerinden inceleme ve rezervasyonlarını üç 
adımda tamamlayarak istedikleri özelliklere 
sahip araçlara hızlıca ulaşma kolaylığı sağlıyor. 

Pegasus misafirleri, Cars.flypgs.com 
sayfası üzerinden CarTrawler platformuna 
kayıtlı araç kiralama firmalarının sunduğu 
farklı ücret ve araç seçeneklerini görebilir, 
zevklerine ve bütçelerine uygun aracı 
seçerek seyahatlerini diledikleri gibi 
planlayabilirler.

One of these additional services came about 
through a partnership we established with the 
car rental platform CarTrawler, which is based 
in Ireland and offers its services in 174 countries. 
Thanks to this partnership, Pegasus guests 
can quickly and easily get online access to the 
fleet alternatives made available by the more 
than a thousand car rental companies that are 
registered with CarTrawler.  

CarTrawler, which offers car rental services 
at more than 30,000 locations, makes it easy for 
Pegasus guests to look at the various car rental 
companies on a single webpage, and they can 
complete their reservations in three easy steps, 
quickly selecting the car options they want.  

By going to the page at Cars.flyps.com, 
Pegasus guests can see the various prices and 
car options offered by car rental companies 
registered with CarTrawler, and by choosing a 
car that suits their tastes and budget, they can 
plan out their trips just the way they want.

Pegasus Hava 

hizmetleriyle 

seyahat 

Seyahat  travel

128 





130 

Seyahat  travel

T h e r e ’ s  L o t s  t o  D i s c o v e r 
R i g h t  W h e r e  i t  B e l o n g s

DERLEYEN COMPILED BY Sema USLU



131

Sahne dekorunu andıran evleri, 
kanalları ve bahçeleriyle dümdüz 

uzanan bu şehirde, trafik nasıl olursa 
olsun bisikletlilerin yolu hep açıktır. 

Bu şehrin sokaklarında insan olmanın 
ayrıcalığını yaşarsınız çünkü yayalar 
ve bisikletliler, araçlardan önce gelir. 
Şehrin merkezinde; Van Gogh ya da 

Rembrandt Müzesi’ne, Rijksmuseum’a 
ya da Dam Meydanı’ndaki Madam 

Tussauds Mumyalar Müzesi’ne 
bisikletle gidebilmek büyük keyiftir. 

Sokak müzisyenlerinin birbirine 
karışan seslerini bisikletinizin 

kıvraklığı sayesinde hiç kaçırmazsınız. 
Molalarınızda, birbirinden şirin 

kafelerde zengin peynir çeşitleri ve 
lezzetli içeceklerle hayatın tadını 

çıkarırsınız bu şehirde. 

The Bikes of 

This city stretches out on a perfectly 
flat plain, with picture-perfect houses, 

canals and gardens, and no matter how 
heavy the traffic, there’s always room 
on the bike paths. Whether cyclist or 

pedestrian, on the streets of Amsterdam, 
humans are privileged with the right 
of way over the automobile. It’s a lot 
of fun to cycle downtown to the Van 

Gogh Museum, Rembrandt Museum, 
Rijksmuseum, or Madame Tussauds 
Waxworks Museum on Dam Square. 

Weaving in and out as you cycle, you’ll 
get to listen to the mingling sounds of the 
street musicians. When you take a break, 
the city offers up a wide variety of cheeses 
and refreshing drinks at quaint cafes for 

your enjoyment.
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Heykeller, bu şehrin bekçileri! 
Budapeşte’de adım başı heykelle 

karşılaşsanız da ‘Kiskiralylany 
Szobor’ yani “Küçük Prenses”in yeri 

bambaşka. Budapeşte’nin iki yakasını 
birbirine bağlayan ilk köprü olan 

Chain Köprüsü’ne yakın tramvay hattı 
üzerindeki bir durakta demir trabzana 
oturmuş bu sevimli kız çocuğu heykeli, 
ilk bakışta bir erkek çocuğunu andırsa 

da aslında heykeltıraş László Marton’un 
kızını tasvir ediyor. 

Parlamento binasının bulunduğu 
meydandan 300 metre güneye doğru 

ilerlediğinizde, nehir kıyısında sizi 
etkileyici bir sahne bekliyor: “Tuna 

Yürüyüşündeki Ayakkabılar”. İkinci 
Dünya Savaşı sırasında Yahudi 

toplumunun yaşadığı acılara atfen 
Gyula Pauer ve Can Togay tarafından 

yapılan bu bronz ayakkabıların içlerine, 
şehir halkı tarafından her gün taze 

çiçekler bırakılıyor. 
“Budapeşte’nin Broadway’i” diye 

anılan Nagymező Sokağı’nda bir 
başka heykel göze çarpıyor: Bronzdan 

yapılmış diz üstü bir bilgisayarla banka 
kurulmuş bu yorgun adam, 20’nci 
yüzyılın başlarında başarısıyla ün 

salmış, Macaristan doğumlu operet 
kompozitörü Imre Kálmán’ı tasvir 

ediyor, yanındaki bilgisayar ekranına da 
onun hakkındaki bilgiler yansıyor. 

Bahsettiğimiz heykeller 
Budapeşte’de sokaklara taşan sanatın 

yalnızca ufak bir kısmı. Heykele 
doymak istiyorsanız, bu şehirde asla 

hayal kırıklığına uğramazsınız.
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The guardians of this city are its 
statues! While it’s possible to run into 
a different statue with every step you 
take in Budapest, the “Kiskiralylany 

Szobor”, that is, “The Little Princess”, 
is something special. At first glance, 
this statue of a cute little girl sitting 

on the railings of a tram station close 
to the Chain Bridge, the first bridge 
to connect the two sides of the city, 

might resemble a little boy; in fact, it 
was modeled after the daughter of the 

sculptor, László Marton.
If you walk around 300 meters 

south of the Parliament, you’ll see 
a striking scene by the river: “Shoes 
Walking Along the Danube”. These 

bronze shoes were sculpted by Gyula 
Pauer and Can Togay and represent 

the suffering of the Jewish people 
during the Second World War. Each 

day, the residents of the city place 
fresh flowers inside the shoes. 
On Nagymező Street, known as 

“Budapest’s Broadway”, is another 
sculpture that will catch your eye. 
This bronze figure of a tired man 

sitting on a bench with a laptop on his 
lap is Imre Kálmán, the Hungarian 

operetta composer who rose to fame at 
the beginning of the 20th century. You 

can read information about his life 
and works on the computer screen.

The statues mentioned here 
represent only a small fraction of the 

art you can discover on the streets 
of Budapest. If you want to feast on 

statues, you’ll never be disappointed 
in Budapest.
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BARSELONA’NIN 

Katalan Mimar Antoni Gaudi Cornet, 
Barselona’nın en ünlü mimari 

eserlerinin yaratıcısı. Barselona’da 
bulunan ve UNESCO Dünya Mirası 

Listesi’nde yer alan Gaudi eserlerinin 
en önemlisi, onun hayatını adadığı fakat 

tamamlayamadan yaşamını yitirdiği 
La Sagrada Familia kuşkusuz. Bugün 
hâlâ bir yandan yapımı, bir yandan da 

restorasyonu devam eden bu görkemli 
kilisenin doğu cephesindeki dört kule, 

İncil yazarı ‘Dört Evangelist’i temsil 
ediyor. Barselona’daki en önemli diğer 

Gaudi eserleriyse Park Güell, Casa Milà, 
Casa Batllo, Casa Vicens, Casa Calvet 

ve Palau Güell. Mimaride fantastik 
anlayışın en önemli temsilcilerinden 

Gaudi’siz bir Barselona bu kadar güzel 
ve çekici olmazdı herhalde...

The Architect of 
Barcelona

The Catalan Antonio Gaudi Cornet 
is the creative force behind Barcelona’s 

most famous architectural works. La 
Sagrada Familia is unquestionably 

the most important of Gaudi’s works 
in Barcelona, all of which are on the 

UNESCO World Heritage List. Gaudi 
dedicated his life to this cathedral, but 

died before its completion. Today, work 
to complete this magnificent church 
is continuing in some places even as 
restoration has begun on others. The 

four spires on the east facade represent 
the four Evangelists, authors of the 

Gospels. Other important Gaudi works 
in Barcelona are Park Güell, Casa 

Milà, Casa Batllo, Casa Vicens, Casa 
Calvet and Palau Güell. One of the 

most important names when it comes 
to fantasy in architecture, Gaudi is 

undoubtedly what makes Barcelona so 
beautiful and alluring.
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Kıbrıslı Rum bir sünger avcısı ve 
dalgıç olan Arris Cariolou tarafından 
keşfedilen batık gemi, Pennsylvania 

Üniversitesi sualtı arkeoloji 
uzmanlarından biri olan ve çalışmaları 

Ege ve Akdeniz’e odaklanan Michael 
Katzev ve eşi Susan Katzev’in 

de araştırmalarına konu olmuş. 
Uzmanlara göre gemi, M.Ö. 306 

civarında Rodoslu dört mürettebatla 
birlikte batmış. Gemi gövdesine gömülü 

hâlde bulunan sekiz demir mızrağa 
dayanarak, geminin bir korsan saldırısı 

sonucu battığı düşünülüyor. Yaklaşık iki 
bin yaşındaki batık, korsanlığa ilişkin 
belki de en eski fiziksel kanıtları gün 

yüzüne çıkarmış. Koruma ve yeniden 
inşa işlemlerinden sonra gemi Girne 

Kalesi’nde sergilenmeye başlamış. 
Günümüzden 2.300 yıl öncesinin 

şifrelerini çözmemize yardımcı olan 
bu batık, dünyanın en önemli gemi 

batıkları arasında gösteriliyor.
 

Discovered by Arris Cariolou, a Greek 
Cypriot sponge fisherman and diver, this 

shipwreck was the subject of research 
by Michael Katzev and his wife Susan 

Katzev, underwater archeology experts 
from the University of Pennsylvania 

whose work focuses on the Aegean and 
Mediterranean. According to experts, 

the ship sunk around 306 BC along 
with its Rhodian crew of four. Based on 
the eight iron spears found embedded 
in its hull, the ship is believed to have 
sunk after an attack by pirates. The 

shipwreck is around 2,000-year-old and 
perhaps our oldest physical evidence of 
pirate activity. After preservation and 

restoration work was completed, the ship 
was put on display in Kyrenia Castle. 
It is considered to be one of the most 

important shipwrecks in the world and 
has helped to solve codes dating back 

2,300 years.
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BEN DE
BİR DÜKKANLA

BAŞLADIM.
“Hep kendi işimi yapmak istiyorum ama doğru 
işi bulamıyorum” dediğinizi duyar gibiyiz.

Yatırıma dönüşen lezzet, Papa John’s Pizza 
yanınızda!

30 yıllık Amerika ve uluslararası alandaki 
tecrübesiyle dünyanın en hızlı büyüyen 
markalarından Papa John’s Pizza, bu başarısını 
yeni iş ortaklarıyla paylaşmaya hazır.

Yatırımcısına kazandırma ilkesiyle çalışan 
Papa John’s Pizza; taze hamurunun lezzeti 
ve tüm ürünlerinin kalitesiyle tüketicinin, 
halka açık yapısıyla da yatırımcıların iştahını 
kabartıyor.

Seçkin lokasyonlarda açacağımız sınırlı 
sayıdaki  şubelerimizden birini işleterek siz 
de bu başarının ortağı  olun...

Papa John’s’un Kurucusu

www.papajohns.com.tr 
Başvuru İçin:yatirimci@pjgida.com.tr



Seyahat  travel

urt dışına çıkmak, üniversite 
öğrencileri arasında en hızlı 
yükselen trendlerden. UniFrog da 
bu trendi yakalayan bir girişim. 
Kurulduğu 2010 yılından bu yana 
yalnızca üniversite öğrencilerine 
yönelik çalışan UniFrog’u kuran 

genç girişimciler “Kurumsallık iddiamız yok, 
bizim iddiamız samimiyet” mottosuyla ilerliyor. 
2016 yılında toplam 1.200 üniversite 
öğrencisini Avrupa’nın çeşitli şehirlerine 
götüren UniFrog’un destinasyonları arasında 
Amsterdam, Berlin, Paris, Prag, Viyana, 
Budapeşte gibi pek çok şehir var. Dinamik 
yapısını gezi sonlarında yaptığı memnuniyet 
anketlerine borçlu olan UniFrog’un yeni 
destinasyonlarına ve fikirlerine yön veren en 
önemli faktör de yine bu memnuniyet anketleri.

Travelling abroad has become one of the 
most rapidly increasing trends among 
university students, and UniFrog was 
established in its wake. “We don’t claim to 
be corporate, we claim to be friendly”, say 
the young entrepreneurs behind UniFrog, 
whose activities have focused solely on 
university students since it was first 
founded in 2010.
In 2016, 1,200 university students travelled 
to various cities in Europe with UniFrog, 
whose destinations include Amsterdam, 
Berlin, Paris, Prague, Vienna and Budapest, 
among others. UniFrog owes its dynamic 
structure to its post-travel customer 
satisfaction surveys, which are also the 
driving force behind the company’s new 
destinations and ideas.
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Have Fun As You Discover
On the first day of their tours, UniFrog 
organizes a game called “Escape from the 
City” that aims to add a dose of adventure 
and create a different travel experience. 
Students are divided into groups of five, and 
each group is handed a map and asked to 
solve a puzzle. The first group to follow the 
clues correctly and reach the finish point 
receives a prize. From the first day of their 
trip, participants get to know the city inside 
and out, get to know each other better, and, 
most importantly, get to have fun.
UniFrog has also made deals with many 
of the museums, restaurants and shops 
in its destination cities that are most 
popular with students. Before the trip, 
UniFrog hands out wristbands to students 
that they can show to get discounts on 
entrance fees and purchases at cooperating 
establishments.
If you’re a university student looking for 
adventure, you can follow UniFrog on 
Facebook to take a look at their programs 
and have fun discovering the cities and 
countries you’ve always been dying to visit 
but somehow never found the opportunity.

Farklı bir seyahat deneyimi yaşatmak ve 
maceranın dozunu arttırmak amacıyla 
UniFrog, gezilerin ilk günü bir “Şehirden 
Kaçış” oyunu organize ediyor. Geziye katılan 
öğrenciler beşerli gruplara ayrılıyor, herkese 
birer harita veriliyor ve öğrencilerden, 
hazırlanan bilmeceyi çözmeleri isteniyor. 
Şifreleri çözerek final noktasına varan ilk 
grup ödüllendiriliyor. Geziye katılan gençler 
daha ilk günden şehrin altını üstüne getirip 
şehri öğreniyor, birbirleriyle kaynaşıyor ve en 
önemlisi de eğleniyor.
UniFrog ayrıca programlarında yer alan 
şehirlerde, gençlerin en çok rağbet ettiği 
müze, restoran ve mağazaların bir çoğuyla 
anlaşma yapmış. Gezi öncesi, UniFrog’a özel 
tasarlanmış bileklikler öğrencilere dağıtılıyor 
ve onlar bu bileklikleri göstererek anlaşmalı 
mekânlara indirimli girebiliyor veya indirimli 
alışveriş yapabiliyor.
Eğer üniversiteliyseniz ve macera 
arayışındaysanız UniFrog’un düzenlediği 
etkinlikleri Facebook üzerinden takip edebilir, 
hep görmek istediğiniz ama bir türlü fırsat 
bulamadığınız ülke ve şehirleri eğlenceli bir 
şekilde keşfedebilirsiniz.
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FLY WITH  
PEGASUS



Pegasus a 
ehir e ehire uçara nya n 

fa  c rafyala  ke fe en Çok 
Gezenler Kulübü, hri turist 
gib e ehirli gibi ya amak’ 
felsefesiyle blogger Hazal z 
önc e 2011’in Haziran 
ay a kur ve a re e 
onbinlerce seyahatseverin 
ilgisini çekti. Çok Gezenler K b
blogger’la  Berlin, R , 
Paris, Kopenhag, A sterd , 
Beyrut, Stockh , Dubai, 
Londra gibi birç ehrin tarihini, 
yeni ve ilginç mekânla mahalle 
barla en yeni restoranla , 
parkla ve sokakla Pegasus 
misa rleri için ke fe yor. E er 

e b ehri yerlileri gibi 
gezmeyi sevenler enseniz, 
ha a a rehberleri, 
fotoromanla eolar
Pegasus’un sosyal me ya 
hesapla an
facebook.com/pegasushavayollari 
twitter.com/ucurbenipegasus
instagram: @cokgezenlerkulubu
www.cokgezenlerkulubu.com 
takip e ebilirsiniz.

The Globetrotters Club, 
sponsore by Pegasus
from one city to another, 

the w with the principle 
that y ‘Experience the 
city as a local, not a tourist’, 
was set up in June 201 er 
the lea ership of blogger Hazal 
Y maz a attracte the 
attention of tens of thousa s 
of travellers. Globetrotters Club 

inc  Berlin, Rome, Paris, 
Copenhagen, Amster am, Beirut, 
Stockholm, Dubai a L n 

covering the city’s newest 
restaurants, streets, history, 
new a teresting venues, 
neighb bars a arks 
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 
a keep up with the es, 
photonovels a eos via 
Pegasus’ social me a accounts.

ÇOK GEZENLER KULÜBÜ R? 

WHAT IS THE GLOBETROTTERS CLUB?

Ç O K

 THE GLOBE TROT TERS CLUB
YAZI WORDS The GLOBETROTTERS CLUB
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Birinci gün…
16.30: İlk durak Duomo Meydanı! Milano’ya 
vardınız, otele yerleştiniz, ilk iş tabii ki 
Instagram fotoğraflarının kahramanı Duomo 
Meydanı’na uğramak! Meydana vardığınız 
gibi Duomo Katedrali ve hoş bir hareketlilik 
karşılıyor sizi. Terrazza Martini’den meydana 
kuşbakışı bakma fırsatını kaçırmayın sakın.
19.00: Tabana kuvvet! Duomo’dan sonra, 
Galleria Vittorio Emanuele ile başlayarak, 
ara sokaklardaki dükkân ve butiklere göz 
atıyorsunuz. Eğer acıktıysanız mutlaka 
Luini’nin panzerottilerinin tadına 
bakıyorsunuz.
20.30: Cumartesi gecelerinin tek adresi, 
Brera! Duomo’dan 15 dakikalık bir yürüyüş 
sonrası, Milano’da yaşayanların en çok tercih 
ettiği noktalardan olan Brera bölgesine 
varıyorsunuz. Burada sağlı sollu kafelerde 
günün yorgunluğunu atabilir, aperativo 
saatinin keyfini çıkartabilirsiniz. Brera’da 
tercih edebileceğiniz yerler arasında, Creperia 
Caffè Vecchia Brera, Obicà, Noor Brera 
Milano var.
23.30: Sforzesco Kalesi’ne bir de gece bakın! 
Brera’da akşam yemeğini yedikten ve birkaç 
arkadaş edindikten sonra yine sokaklara 
vuruyorsunuz kendinizi. Yolunuzun üzerinde 
Sforzesco Kalesi tüm ihtişamı ile sizi karşılıyor. 
Kalenin geceki görüntüsü gündüz olduğundan 
daha etkileyici, bizden söylemesi.
 

Day one...
16.30: First stop, Duomo Square! You’ve arrived 
in Milan, settled into your hotel, and naturally, 
the first thing to do is to visit Duomo Square, 
soon to be the star in your Instagram photos! 
You’ll notice the Duomo Cathedral and a 
nice sort of hustle and bustle right when you 
get there. Don’t miss the chance to enjoy a 
bird’s-eye view of the square from the Terrazza 
Martini.
19.00: Up on your feet! After the Duomo, start 
out on the Galleria Vittorio Emanuele II and 
work your way around the back streets to see 
the shops and boutiques. If you’re hungry, you 
should definitely try a panzerotti at Luini.
20.30: Brera: The only place to go on a 
Saturday night! After a 15-minute-walk from 
the Duomo, you’ll find yourself in Brera, a 
district frequented by the Milanese. Here, you 
can rejuvenate yourself by sitting down and 
enjoying “aperativo” time at any one of the 
local cafes in Brera. These include Creperia 
Caffè Vecchia Brera, Obicà and Noor Brera 
Milano.
23.30: Take a look at Sforzesco Castle at night! 
After you’ve finished your dinner at Brera and 
made a few new friends, you hit the streets once 
again. The Sforzesco Castle will greet you, in all 
its magnificence. Just so you know, the castle 
looks much better at night than it does during 
the daytime.
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Day two...
09.00: Grab yourself a coffee, and head over 
to Sempione Park! Sempione Park is just 
behind Sforzesco Castle right in the center of 
downtown Milan. Surrounded by green, it’s an 
ideal spot to begin the day or to get rest later on.
09.30: Breakfast time! You’ve got a little time 
before you get back out on the streets of Milan. 
For a good morning coffee and a quick snack 
to go along with it, we recommend: Pavé, 
Caffe Napoli, De Luca, Crazy Cat Café, Bar 
Pasticceria Rovida.
11.30: To Fondazione Prada! This modern-art 
complex houses a permanent exhibition of 
works by David Smith, Michael Heizer, Louise 
Bourgeois, Dan Flavin, Walter De Maria, 
Francesco Vezzoli and others, and Bar Luce, 
located inside, was designed by American 
filmmaker Wes Anderson. You can visit their 
website to get some information before you go. 
Plus, the museum is open until 9 pm.
14.30: The fast-paced life at Navigli! This is 
one of the busiest and most-crowded spots in 
Milan, especially on Sunday afternoons. 

09.00: Kahvenizi alın, Sempione Parkı’nın 
keyfini çıkarın! Şehrin merkezinde, hemen 
Sforzesco Kalesi’nin arkasında bulunan 
Sempione Parkı güne başlamak veya gün içinde 
yorgunluğunuzu atmak için yeşillikler içinde 
ideal bir nokta.
09.30: Kahvaltı saati! Kendinizi Milano 
sokaklarına atmadan az bir vaktiniz var. Şehirde 
iyi kahve, yanında hızlıca atıştıracak lezzetli bir 
şeyler için önerilerimiz: Pavé, Caffe Napoli, De 
Luca, Crazy Cat Café, Bar Pasticceria Rovida. 
11.30: Fondazione Prada’ya! David Smith, Michael 
Heizer, Louise Bourgeois, Dan Flavin, Walter 
De Maria, Francesco Vezzoli, Steve McQueen 
gibi sanatçıların işlerini sergileyen bu modern 
sanatlar müzesinin içindeki Bar Luce, ABD’li 
yönetmen Wes Anderson tarafından tasarlanmış. 
Süreli sergilerine sitesinden bakıp mutlaka 
gezmelisiniz. Üstelik gece 21.00’e kadar açık.
14.30: Hayatın hızlı aktığı yer, Navigli! 
Burası özellikle pazar günleri öğleden sonra 
Milano’nun en hızlı noktalarından. Kanalın 
etrafına sırasıyla dizilmiş, sayısız kafe ve dükkân 
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“Galleria” olarak da 

merkezlerinden 

Vittorio Emanuele II 
#YerindeGüzel

yer alan cam 

tam tur dönerek bir 
dilek tutun; neden 
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On both sides of the canal you’ll find 
innumerable cafes and shops. Rita, Mag Cafe, 
Ugo and Manhattan Bar are ideal for an aperativo 
and sitting in a corner and enjoying the goings-
on at Navigli. The pasta dishes at Taglio and 
Trattoria della Gloria are particularly delicious.
21.00: Recommended by locals: Nottingham 
Forest! We collected lots of recommendations 
from Milan’s locals, including this one: Visit 
the Nottingham Forest bar on Viale Piave on 
Sundays! The fact that it’s still early means you 
won’t have to wait on line too long to get in. 
Check out the décor and the variety of specialty 
cocktails on offer, and you’ll understand why the 
Milanese recommend the place.
23.00: Margarita Pizza at Spontini! As you make 
your way back to your hotel room after leaving 
Nottingham Forest, you’ll find yourself in front of 
one of the oldest pizza joints in Milan. Spontini’s, 
established in 1953, offers a thick-crust 
margarita pizza instead of the classic thin-crust 
Italian pizza. In fact, it’s the only type they sell. 
Regardless of the hour, Spontini’s always has a 
long line of people waiting out front.

yer alıyor: Rita, Mag Cafe, Ugo, Manhattan 
Bar hem aperativo yapmak hem de bir 
köşede oturup Navigli’nin tadını çıkartmak 
için birebir! Taglio ve Trattoria della Gloria, 
makarnaları ile insanın kalbini çalıyor. 
21.00: Yerlilerin tavsiyesi, Nottingham Forest! 
Biz Milano’nun yerlilerinden tavsiyeyi 
topladık: Pazar günleri Viale Piave üzerindeki 
Nottingham Forest Bar’a gidilmeliymiş! Saatin 
çok da geç olmamasının avantajını kullanarak 
pek sıra beklemeden içeriye girebiliyorsunuz. 
Hem dekorasyonu hem de sunmuş olduğu, 
daha önce duyulmamış kokteyl çeşitleri 
sayesinde yerlilerin neden burayı önerdiklerini 
anlayacaksınız. 
23.00: Spontini’de margarita pizza! Nottingham 
Forest’tan çıktıktan sonra otele ilerlerken 
kendinizi bir anda 1953’ten beri margaritası 
ile ünlü olan, Milano’nun en eski pizza 
dükkânlarından birinde buluyorsunuz. 
Adı Spontini. Klasik ince hamurlu İtalyan 
pizzasının aksine gayet kalın hamurlu, tek çeşit 
margarita pizza sunuyor. Saat kaç olursa olsun, 
her zaman önünde kuyruk var.
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Day three...
10.00: Not without La Scala! Start out the day at 
La Scala, just a five minutes’ walk from Galleria 
Vittorio Emanuele II. After the Teatro Regio 
Ducal, the previous opera building, burnt down 
during a gala performance in 1776, it was rebuilt 
in 1778 and christened La Scala. La Scala is one 
of the city’s must-see spots and even if there 
aren’t any shows fit your schedule, you should 
definitely visit the museum located inside.
11.00: It’s always ice cream time! Wherever 
you are in Italy, it’s possible to find an ice-
cream vendor on every corner, and Milan is no 
exception. We strongly recommend Cioccolati 
Italiani, Gelateria Toldo, Ciacco and Amorino. 
These establishments offer tasty ice cream that 
you’ll want more and more of. In Milan, eating 
ice cream after every meal is a great idea!
12.00: I finished my ice cream, I’m waiting at 
Buenos Aires! Take advantage of the early 
afternoon quiet to do some shopping here. 
Even if you’re not doing any shopping, you can 
still enjoy window shopping with a coffee in 
hand.
13.30: The quiet nook between neighborhoods, 
Isola! Isola, which means “island”, is the name 
of a district in the modern section of the city. 
You can wander around and get some nice 
snapshots of the colorful, interesting graffiti on 
the walls. What’s more, this is where you’ll find 
the best cafes in Milan.

 
Üçüncü gün… 
10.00: La Scala’sız olmaz! Galleria Vittorio 
Emanuele’ye beş dakika mesafedeki La Scala ile 
güne başlıyorsunuz. 1776 yılında daha önceki 
opera binası Teatro Regio Ducal’ın bir karnaval 
galasında yanmasından sonra 1778 senesinde 
tekrar inşa edilen ve La Scala olarak yeniden 
hayat bulan bu yapı, görülmesi gereken 
noktalardan. Programınıza uyan bir etkinliğe 
denk gelirseniz kaçırmayın.
11.00: Dondurma her saatte güzel! İtalya’nın 
neredeyse her şehrinde olduğu gibi Milano’da 
da her köşede bir dondurmacı görmeniz 
mümkün ama bizim sizler adına test edip 
onayladığımız birkaç başarılı adres mevcut. 
Cioccolati Italiani, Gelateria Toldo, Ciacco 
ve Amorino’yu şiddetle tavsiye ediyoruz. Her 
öğünden sonra bir dondurma iyi gelir! 
12.00: Dondurmamı yedim, Buenos Aires’te 
bekliyorum! Sabahın sakinliğinden faydalanıp 
biraz alışveriş yapmak için istikamet Buenos 
Aires. Bu caddedeki rengârenk mağazaları ve 
butikleri, köşedeki kahve dükkânından bir 
kahve alarak gezmek ayrı keyifli.
 13.30: Mahallelerin arasındaki huzurlu köşe, 
Isola! Türkçe anlamı ile “Ada” bölgesi, şehrin 
modern bölgesinde bir mahalle. Bu mahallede 
kısa bir tur attığınızda, birbirinden renkli 
grafittiler ile güzel kareler yakalayabilirsiniz. 
Ayrıca bu mahalle belki de Milano’nun en 
güzel kafelerini içinde barındırıyor. 
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Towards heaven 
from Milan by train                  
A city of Italian lace: Como… The 
train from Milan will get you to Como 
in abwout 50 minutes. When you 
exit the train station, take a short 
walk along the beautiful streets of 
the town and then up to the square, 
where the lake will embrace you in 
all its calm and splendor. The banks 
of the lake undulate like lacework. 
Both banks are home to settlements 
large and small, with old buildings 
that have seen many a year, all of 
which will give you the urge to reach 
for a paintbrush and start painting. 
Instead, we chose to sit down 
with the city residents at a café on 
the lively square and capture the 
moment in photographs. If you’ve got 
the time, a ferry will take you from 
central Como to a few of the villages 
on the lakeshore. We especially 
recommend visiting Bellagio.



www.egepen.com.tr



We asked the Milanese!
In a city filled with places offering pizza, ice 
cream and pasta, it’s very hard to say “This is 
the best!” However, according to the locals, 
you shouldn’t head home without having 
lunch at Pizza AM at least once.
As you probably know, Milan is considered 
the “fashion capital”. Young or old, the street 
chic of the Milanese is dazzling, and they wear 
their fashion confidence well, in true Italian 
style. The Milanese really know how to dress. 
If you want to capture their elegance for a 
reasonable price, you can take a look at some 
of the second-hand shops. The ones that got 
caught in our radar are Cavalli e Nastri and 
Madame Pauline.
When it comes to stuffing yourself on seafood, 
this is it: Zio Pesce is the place to enjoy the 
best mussels and sea bass.
There are quite a few things we like about 
Italy, but nothing compares with “aperativo 
time”, which is how Italians refer to their post-
work gatherings. For about 7-8 Euros, you too 
can get a variety of delicatessen meats and 
cheeses, grab a glass, and enjoy “happy hour” 
with your friends. Some of the places you 
can enjoy aperativo are Bar Basso, which has 
been in existence since 1947; Cantino Isola, 
whose open buffet is famous; and Radetzky 
and Bulgari Hotel, which is frequented by the 
city’s fashionable set.
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Her tarafı pizzacı, dondurmacı, makarnacı 
olan bir şehirde “En iyisi şudur!” demek 
çok zor ama şehrin yerlilerinden aldığımız 
bilgilere göre Pizza AM’de bir öğlen 
oturmadan dönmek olmazmış.
Malum, Milano “modanın başkenti” olarak 
biliniyor. Sokaklarda şıklığı ile gözleri 
kamaştıran, gencinden yaşlısına İtalyan 
tarzını kendinden emin bir şekilde taşıyan 
Milanolular, gerçekten de nasıl giyineceğini 
çok iyi biliyor. Siz de uygun fiyata bu 
şıklığa sahip olmak isterseniz birkaç ikinci 
el mağazasına göz atabilirsiniz. Bizim 
radarımıza girenler Cavalli e Nastri ve 
Madame Pauline oldu.
İşte deniz ürünlerine tıka basa doyacağınız, 
midye ve levreğin tadına varacağınız adres de 
burası: Zio Pesce.
İtalya’nın sevdiğimiz birçok yanı olsa 
da, aperativo saatlerinin tadı bir başka. 
İtalyanların bu iş çıkışı buluşmalarında, 7-8 
Euro karşılığında büfelerden nefis şarküteri 
et ve peynir çeşitlerinin yanında bir bardak 
içecek ısmarlayabiliyor, arkadaşlarınızla 
muhabbet ederek “mutlu saatler” 
geçirebiliyorsunuz. 1947’den beri açık Bar 
Basso, büfesiyle nam salmış Cantine Isola, 
Milano’nun şık kadın ve erkeklerinin sıklıkla 
uğradığı Radetzky ve Bulgari Hotel, aperativo 
için birkaç mekân önerisi.



151



... 

152 

Seyahat  travel

Pegasus Plus Üyelerine Özel Kampanya 

BUDGET,
Turkey’s fastest growing car rental chain, continues 
to offer attractive deals for its customers…





TOZ PEMBE

YOLCULUK
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Atina

WHILE YOU’RE PREPARING YOUR 
BAGGAGE FOR DIFFERENT CITIES, YOU 
MUST CONSIDER THE ATMOSPHERE 
OF THE REGION. DON’T PREPARE YOUR 
BAGGAGE WITHOUT CHECKING  MOST 
STYLING PIECES THAT WE PICKED 
FOR YOU!

JOURNEY

MARC JACOBS

FOREVER 
NEW

BANDO

AMERICAN 
VINTAGE

MACHKA

SO CHIC

DEFACTO

KOTON

HAPPY-NES

VANS
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Barselona
BARCELONA





Milano

158 

Seyahat  travel

FENDI

DEFACTO

MILAN







Lifestyle
 

DAHA İYİ BİR YAŞAMA DAİR İPUÇLARI.



GÖKYÜZÜNÜN   
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Wardens 
of  the Sk y
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stanbul sadece sakinlerinin ve 

ziyaretçilerinin değil, aynı zamanda 

konar-göçer bir topluluğun de yaşam 

savaşında önemli bir durak. Bu 

topluluğu oluşturanlar da “yırtıcı 

kuşlar”. Yırtıcı deyince hemen 

kaşlarınız çatılmasın.  Onların sıfatı 

öyle. Tek amaçları var: Hayatta 

kalabilmek… Türlerini devam 

ettirebilmek… Yumurtadan çıkmasını, 

palazlanmasını, güçlenmesini 

bekledikleri yavrularını, kış gelince sağ 

salim sıcak yerlere ulaştırabilmek… İstanbul 

işte bu yırtıcı kuşlar için bu yüzden “hayati” bir 

öneme sahip çünkü dünyanın en önemli yırtıcı 

kuş göç yolu üzerinde yer alıyor. 

Belki tesadüfen böyle olmuş, bu yırtıcı 

kanatlılar genlerine kodlanmış bilgilerle belki 

tesadüfen İstanbul’u seçmiş milyonlarca yıl 

önce. Yaptıkları şey aslında çok basit: Şubat 

sonu gibi ayrıldıkları Afrika’yı aşıp Mart gibi 

İstanbul semalarında boy göstermek ve Mart-

It is not only the locals and tourists that 
go about their life in Istanbul; the city is an 
important stopping point in the struggle for 
life of a group of nomadic travellers: birds of 
prey. While their name makes them sound 
fierce, don’t be too quick to judge them. They 
have but one aim: To stay alive... To ensure 
the continuation of their species... To bring 
their young safely to warmer climes when 
winter comes, after having waited for them to 
hatch, grow and gain strength… For this reason 
Istanbul plays a role of vital importance in the 
lives of these birds of prey, because the city is 
located on one of their main migratory routes. 

Maybe all of this was mere chance, maybe it 
was by chance that millions of years ago the 
information stored in their genes made these 
birds choose the site on which Istanbul now 
stands. What they do is actually very simple: 
around the end of February they leave Africa, 
appearing in the skies of Istanbul sometime 
in March, taking the city under their wings 

 

EEndanggered mmigratoory birdds 
ofof prey seen inn the Isstanbull 
BBosphoorus arreea 

BLACK KITE
(Milvus migrans)
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Mayıs ayları arasında on binlercesiyle birlikte 

bu şehre kol kanat germek. Kat ettikleri mesafe 

az buz değil bu arada: 40 bin kilometre! Üstelik 

sayıları da öyle az buz değil. Türkiye üzerinden 

göç eden kanatlı sayısı 500 bin kadar. Bu da 

demektir ki Türkiye yıl boyunca gidişi dönüşü 

derken toplamda bir milyona yakın göçmen 

kuşu ağırlıyor ve kabaca bir hesapla bunların 

dörtte biri İstanbul’dan geçiyor. Bu da, her göç 

döneminde sadece İstanbul, ötücüsü ve yırtıcısı 

da dahil 100 bini baharda ve bir o kadarı da 

sonbaharda olmak üzere çeyrek milyona yakın 

kuşu ağırlıyor demek. 

İyi ama neden? Öyle ya, ilkbahar ve 

sonbaharda yüz binlerce göçmen kuş neden 

İstanbul’u rotalarına dahil ediyor? 

Açıklayalım hemen: Bu kuşlar Güney 

Afrika’ya kadar uzanan bir coğrafyadan 

havalanıp, Afrika’daki Rift Vadisi’ni, 

Ortadoğu’yu ve İsrail’i geçerek önce Hatay’a 

ulaşıyor. Burada iki gruba ayrılarak kuzeydoğu 

ve kuzeybatı yönlerine doğru yollarına devam 

ediyorlar. Kuzeydoğuya yönelenler Artvin 

üzerinden Kafkaslar’a, kuzeybatıya yönelenler 

with tens of thousands of others from March 
to May. But the distances these birds travel are 
quite remarkable: 40 thousand kilometres! 
What else is remarkable is the numbers in their 
groups, with around 500,000 birds migrating 
over Turkey. This means that if we count 
their return trip, throughout the year Turkey 
hosts a total of almost one million migratory 
birds, roughly a quarter of which pass through 
Istanbul. This means that in every migratory 
season, Istanbul alone welcomes close to a 
quarter of a million birds, including songbirds 
and birds of prey, with over 100,000 in spring 
and the same again in autumn. But why? Why 
do hundreds of thousands of migratory birds 
include Istanbul in their route every spring and 
autumn? 
Let us explain: These birds take off from 
areas stretching as far as South Africa, passing 
through Africa’s Great Rift Valley, the Middle 
East and Israel, before reaching the Turkish 
city of Hatay. Here they split into two groups, 
continuing on their journey towards the 
north-east and north-west. The north-easterly 
group passes over the northern Turkish city group passes over the northern Turkish city 

RED-FOOTED FALCON
(Falco vespertinus)

COMMON BUZZARD
(Buteo buteo)
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de İstanbul, Boğaziçi üzerinden Kuzey Trakya, 

Balkanlar ve Avrupa’ya uzanıyor. Bu mevsimlik 

göç tahminen 50-100 yıldır gözlemleniyor ama 

kesinlikle yeni değil. Tam tersine, bu kuşlar 

milyonlarca yıldır aynı güzergâhı izliyor. Bunun 

da nedenleri var elbette. 

Kral Dairesi: 

Öncelikle bu kuşlar, 

Afrika’da mevsime bağlı 

olarak besin azalmaya 

başladığında gıdaya daha 

rahat ulaşabilecekleri yerlere 

gidiyor. Bu göç de kendilerinden 

çok türlerinin devamı için 

gerekli çünkü yüz binlerce kuş, 

bu 40 bin kilometreyi üreme 

mevsimlerinin arifesinde kat 

ediyor. Göçteki altın kural da belli; 

en az enerjiyi harcayarak en uzun 

yolu kat etmek. İşte tam da bu noktada 

İstanbul bu kanatlı göçmenler için 

nimet gibi bir şey… Çünkü Boğaziçi 

üzerindeki hava akımları sayesinde 

kuşlar, kanat çırpmadan, süzülerek 

yol alabiliyor. Sadece hava akımları da 

değil İstanbul’u seçme nedenleri. Onlar 

buraya geliyorsa, buradaki ekosistemin 

bozulmadığı da kanıtlanmış oluyor. 

Dahası var; İstanbul, Dünya Kuşları 

Koruma Örgütü tarafından “Nesli 

Tükenmekte Olan Kuşlar” kategorisine 

dahil edilen 278 kuş türünden 164’ünü 

yılda iki kez lüks bir otel konforuyla 

ağırlıyor. Bu lüks oteli İstanbul’un 

tamamı diye düşünmek mümkün ama 

Kuzey Ormanları tartışmasız “kral 

dairesi” sıfatını hak ediyor. Nedenine gelince… 

of Artvin towards the Caucasus, while the 
north-westerly group goes through Istanbul, 
along the Bosphorus Strait to Northern Thrace, 
the Balkans, and on to Europe. This seasonal 
migration has been observed for an estimated 
50-100 years, but it is certainly not a new 
phenomenon. In fact, these birds have been 
following the same route for millions of years. 
And there are, of course, reasons for this. 

Royal Suite: The Northern Forests
Primarily, when seasonal changes mean their 
sources of food in Africa begin to decrease, 
these birds head for places where food is 
easier to find. This migration is necessary 
for the survival of the species more than for 
that of individual birds, because hundreds of 
thousands of birds travel these 40 thousand 
kilometres on the eve of their reproductive 
season. The golden rule of migration is also 
clear: travel as far as possible using as little 
energy as possible. And it is for this reason 
that Istanbul comes as a blessing to these 
winged migrants... Because the air currents 
over the Bosphorus mean that birds can glide 
along on their journey without flapping their 
wings. But it is not only the air currents that 
make them choose Istanbul. If these birds still 
come here, it proves that the city still offers 
a favourable ecosystem.. Furthermore, 164 
of the 278 bird species included on BirdLife 
International’s list of endangered birds are 
welcomed twice a year in Istanbul in the 
comfort of a luxury hotel. It is possible to think 
of this luxury hotel as a metaphor for Istanbul 
as a whole, but it is without doubt the city’s 
Northern Forests that form the penthouse 
suite. Let’s take a look at why… The Northern 
Forests, so called because they are located to 
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IMPERIAL EAGLE
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İstanbul’un kuzeyinde kalan ve bu yüzden 

Kuzey Ormanları olarak tanımlanan bölge, 

aynı zamanda kentin içme ve kullanma 

suyu ihtiyacını karşılayan önemli havzalara 

sahip: Avrupa yakasındaki Istranca, Terkos, 

Büyükçekmece, Alibeyköy ve Sazlıdere 

havzaları ile Anadolu yakasındaki Ömerli, 

Elmalı ve Darlık havzaları… Bu havzaları, 

yanı başlarındaki ormanlarla birlikte 

düşündüğümüzde karşımıza çıkan şey İstanbul 

için vazgeçilmez öneme sahip ekolojik kuşak ve 

koridorların birleşme noktaları oluyor. Buna 

Belgrad Ormanı’nı, dünyaca bilinen ve önemi 

tescillenmiş 450 bitki türüne ev sahipliği yapan 

Atatürk Arboretumu’nu, Terkos ve Kasatura 

arasındaki ormanlık alan ile kıyı şeridini de 

eklemek mümkün. Hatta Ağıl Dere, Ağaçlı 

Kumulları, Gümüşdere Kumulları, Kuzey 

Boğaziçi, Büyükçekmece Gölü, Küçükçekmece 

Gölü, Batı İstanbul Meraları, Sahilköy, Şile, 

Ağva Kumulları, Ağva Deresi ve Şile adaları 

da bu narin ekolojik sistem için aynı derecede 

önemli. 

Biz dönelim yine kuşlara… İstanbul’daysanız 

Sarıyer’den Rumeli Feneri’ne giden orman yolu 

üzerinde bulunan Koç Üniversitesi’nin arazisini 

yaklaşık 1 km kadar geçince Boğaziçi’nin 

manzarası nefes kesen güzelliğiyle karşınıza 

çıkar. Orada araçlarını park etmiş hatırı sayılır 

bir kalabalıkla karşılaşırsınız. Dikkatle bakınca 

o insanların piknik yapmadığını, tam tersine 

ellerindeki dürbün ve teleskoplarla ve büyük 

bir dikkatle gökyüzünü izlediğini görürsünüz. 

Onların her biri sıkı birer kuş gözlemcisidir 

ve her baharda Boğaz’la birlikte İstanbul’a 

kanat geren göçmen kuşları büyük bir merakla, 

ilgiyle, sevgiyle hatta aşkla seyreder. Şimdi 

size bir soru: Yanlarına gitmek için daha ne 

bekliyorsunuz? 

the north of the city, have important water 
basins that meet the city’s needs in terms of 
drinking and utility water: the water basins of 
Istranca, Terkos, Büyükçekmece, Alibeyköy 
and Sazlıdere on the European side of the city, 
and of Ömerli, Elmalı and Darlık on the Asian 
side… When we consider these water basins 
together with the forests that lie alongside 
them, we can see that there are meeting points 
of environmental zones and corridors that 
are of critical importance for Istanbul. We 
can add to this Belgrade Forest, the world-
renowned Atatürk Arboretum that is home 
to 450 important plant species, the forest 
area between Terkos and Kasatura, and the 
coastline.  And the list goes on: Ağıl River, the 
Ağaçlı Sand Dunes, Gümüşdere Sand Dunes, 
the Northern Bosphorus, Büyükçekmece Lake, 
Küçükçekmece Lake, the Western Istanbul 
Meadows, Sahilköy, Şile, the Ağva Sand Dunes, 
Ağva River and the Şile Islands are just as 
important to this fragile ecosystem. 

But let’s get back to the birds… From Istanbul, 
take the road from Sarıyer to Rumeli Feneri, and 
roughly one kilometre past the Koç University 
grounds along the forest road you will be met 
by a breath-taking view of the Bosphorus. You 
will also find a fair number of parked cars and 
a crowd of people. When you take a closer look 
you realise that those people haven’t come here 
for a picnic, and you notice that instead they 
are watching the sky through binoculars and 
telescopes with great interest. Each of them 
is a keen birdwatcher, and every spring and 
autumn they watch – with curiosity, interest, 
affection and even love – the birds that take 
the Bosphorus and Istanbul under their wings.         
So here is a question for you: What more do 
you need to hear before you decide to join them? 
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KÜÇÜK ORMAN KARTALI
LESSER SPOTTED EAGLE
(Aquila pomarina) 

ATMACA 
SPARROWHAWK
(Accipiter nisus)
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Bugün Akıllı Kolejler’e kayıt olan öğrenciler,
yarın devlet destekli istihdam avantajıyla

geleceklerini şekillendiriyorlar.

EN HAVALI
OKUL

Çankaya ve Etimesgut’tan Sonra Keçiören’de

Size Özel Müşteri Temsilcileri:0 (546) 440 31 25 - 0 (505) 160 46 43

Ankara’da
3 Şube

‘’Her Çocuk Akıllıdır’’

BÜYÜK FIRSAT
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After eight years of scouting out places, Nouveaux Gourmet 
has finally prepared what is the most comprehensive culinary 
guide to Istanbul. Neighborhood by neighborhood, the group 
explored every inch of the city, evaluating establishments 
for anyone wanting to discover the gastronomic heritage 
of Istanbul. By compiling a list of the most delicious, 
unpretentious culinary stops in this magical city – with 
information on 230 venues, including their specialties as well 
as addresses and phone numbers – they hoped to encourage 
everyone to get out on the streets and explore.

Sekiz yıl önce keşiflerine başlayan Sonradan Gurmeler, 
İstanbul’un en geniş lezzet rehberini hazırlamış. Şehri 
karış karış, semt semt gezerek 230 mekânı meraklısı için 
inceleyen Sonradan Gurmeler, İstanbul’un gastronomi 
mirasını keşfetmek isteyen herkesi hedefliyor. “Büyülü 
şehrin en mütevazı ve en lezzetli duraklarını derledik! 
Haydi durmayın, çıkın sokaklara, İstanbul sizi bekliyor!” 
sloganıyla yola çıkarak hazırlanan kitapta toplam 230 
mekân hakkında bilgi, özel lezzetleri, adres ve telefon 
bilgileri bulunuyor.

YAZI / BY Pelin AKGÜN 

“Devouring Istanbul”





İstanbul’un en geniş lezzet rehberi olan “Yerim Seni 
İstanbul”, Türkiye’nin dört bir yanından lezzetlerin 
toplandığı tarihi kentte okuyucusunu bir yolculuğa davet 
ediyor. Yolculuğunuz esnasında Sirkeci’nin meşhur 
lokantalar sokağı Hocapaşa’daki Kasap Osman’da 
İstanbul’un efsane dönerlerinden birini yiyebilir, Kadıköy 
Baylan’da nefis “Kup Griye”nin güzelliğine kapılabilir, 
Kandilli “Suna’nın Yerinde” çıtır levreğinizi yiyip büyülü 
şehrin boğazına dalabilirsiniz. 

Ömürden Sezgin, Aslı G. Şat Sezgin, Ece Er, Varlık Sezgin 
ve Bilal Özerol’un kalemi, Ebrar Alper’in fotoğraflarıyla 
hayat bulan kitap, iki kıta, 42 rota ve 230 mekânı ile 
lezzetleri keşfetmek için muhteşem bir kaynak. Pegasus 
ana sponsorluğunda, Boyut Yayınları’ndan çıkan “Yerim 
Seni İstanbul”, kitapçılarda ve online satış sitelerinde 
okuyucularını bekliyor.
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The most comprehensive guide to the city, “Devouring 
Istanbul” invites its readers to a journey through the historical 
city where local cuisine from all four corners of Turkey meet. 
During your journey, you’ll try one of Istanbul’s legendary 
doner kebabs at Kasap Osman on Sirkeci’s famous Hocapaşa 
Street, savor the beauty of a “Kup Griye” at Baylan in Kadıköy 
and enjoy a crispy sea bass while gazing out at the Bosphorous 
from “Suna’nın Yeri” in Kandilli.

Co-written by Ömürden Sezgin, Aslı G. Şat Sezgin, Ece 
Er, Varlık Sezgin and Bilal Özerol, the book comes to life 
with photographs taken by Ebrar Alper. It’s a fantastic 
resource that lets you discover two continents, 42 routes 
and 230 establishments through cuisine. Published by 
Boyut Books and sponsored by Pegasus Airlines, “Devouring 
Istanbul” can be found in bookstores as well as online 
retailers.
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Souvlaki

Atina’da hem ayaküstü hem de 

Souvlaki 
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Falafellas Falafellas

 

Stamatopoulos Tavern

Best Breakfast:
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Zaf Café

San Francisco 
Sandwich Shop

Zaf Cafe 

San Francisco 
Sandwich Shop
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Lukumades Lukumades

Stani 

Stani

Aegina Island:
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Throubi

Diogenes

Throubi

Diogenes 
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Mutfakta 
BAYRAM VAR!
HOLIDAY IN THE KITCHEN

MALZEMELER
1 adet havuç
1 adet kabak

1 adet kapya biber

5-6 adet taze fasulye

Tuz

 

PREPARE: 

THICK AND CHUNKY VEGETABLE SOUP

30 gr butter

2 egg yolks
3 tbsp flour

3 tbsp olive oil

lifestyle

186 

4
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MALZEMELER
 

PREPARE: 

PALACE PASTRY

1 egg

2
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LAMB SHASHLIK WITH GRILLED AUBERGINE
 

PREPARE: Peel the onion and grate it into a deep bowl. Add the olive oil, salt, black pepper and thyme, and mix together. 
Let the lamb marinate in this mixture for a half-hour.
Grill the aubergines, scrape the skins, and cut into cubes. Saute the aubergine cubes in melted butter for a few minutes, 
remove from heat, and transfer to a bowl, adding the strained yoghurt, salt, pepper and crushed garlic. Grill the 
marinated lamb and serve immediately together with the aubergine. This can also be served together with grilled 
peppers and tomatoes, according to your taste. 

Tuz, karabiber
Kekik

INGREDIENTS
5 aubergines
1 clove garlic
1 bowl of strained yoghurt
2 tbsp olive oil
20 gr butter
400 gr lamb loin steak
1 large onion
Salt, pepper
Thyme

4
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BAKED PEACHES

INGREDIENTS

 

PREPARE: 

4





İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. 
New York’ta sekiz sene boyunca Alex Guarneschelli (Butter 
Restaurant), Jean Georges (Mercer Kitchen), Manny Marin 
(My Moon), Brad Farmerie (Public) gibi şeflerle çalıştım. 
French Culinary Institute’ta Jacques Pèpin Programme’a 
katıldım. 2010 yılında Time Out dergisinin “En İyi Şef” ödülünü 
kazandım. Temmuz 2016’dan itibaren USLA’da 8752 Akademik 
Lezzetler Restoranı’nın Mutfak Şefi ve Uzun Dönem Aşçılık 
programının Eğitmen Şefi olarak görev almaktayım.

Yiyecek içecek sektöründe profesyonel eğitim programları 
sunan akademileri yakından takip ediyordum -hâlâ da 
ediyorum. Farklı platformlarda USLA yöneticileri ile bir araya 
geldiğimizde, onlar tarafından sektör deneyimimin öğrencilere 
aktarılmasının kıymetli olacağı dile getirildiğinde, bu tekliflerini 
hiç tereddütsüz kabul ettim. 

I studied English Language and Literature at Istanbul 
University. I worked in New York with Alex Guarneschelli 
(Butter Restaurant), Jean Georges (Mercer Kitchen), Manny 
Marin (My Moon), Brad Farmerie (Public) for eight years. I 
joined Jacques Pèpin Programme at French Culinary Institute. 
In 2010, I won the “Best Chief” award of Time Out Magazine. 
Since 2010’s July, I work as the kitchen chef of USLA 8752 
Academic Cuisine Restaurant and the Chef-Instructor of its 
Long-Term Cookery Course.

I used to follow the academies offering professional programs 
in the food and beverage sector closely, and I still do. I met 
the directors of USLA at various platforms, and when they 
said that they thought it would be valuable for me to relay my 
experiences in the sector to the students, I didn’t need to think 
twice before accepting their offer.

Burcu Esin Oganer

RÖPORTAJ / INTERVIEW POHOTOGRAPH

For those whose hearts beat in the kitchens
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American Hospitality Academy’nin Türkiye kampüsü olarak 
öğrencilerimize temel seviyede “Profesyonel Aşçılık Programı” 
ve “Profesyonel Pastacılık ve Ekmekçilik Programı”nı 
sunuyoruz. Programlarımızın toplam süresi sekiz ay olup ilk 
dört ayı teori ve uygulamalı derslerden oluşuyor. İkinci dört 
ayı ise anlaşmalı olduğumuz otellerde ve restoranlarda staj 
süresini kapsıyor. Ayrıca Türkiye’de ilk kez USLA’nın Komşuköy 
iş birliği ile uyguladığı “Tarladan Mutfağa” konsepti de eğitim 
programımıza dahil edildi; öğrencilerimiz “Tarla Dersi”nde 
doğal tarım teknikleri ile kendi ürünlerini yetiştirmeyi 
öğreniyor. Eğitim sürecinin sonunda, öğrencilerimiz Milli 
Eğitim Bakanlığı sertifikası ve AHA’nın “Certificate in 
Professional Culinary Arts”, “Certificate in Professional Baking 
and Pastry” sertifikası almaya hak kazanıyor.

ABD Hükümeti tarafından kanunen kabul edilmiş J-1 Vize 
sponsorluğumuz var. Bu kanun ile öğrencilerimize, ABD’de 
eğitim gören tüm öğrencilerin sahip olması gereken yasal 
bir evrak olan DS-2019 formu veya J-1 Değişim Program 
Sertifikası veriyoruz ve ABD’deki Marriott, Hilton, Ritz 
Carlton, Holiday Inn, Radisson gibi oteller ve restoranlarda 
uygulamalı staj imkânı sunuyoruz. Ayrıca Imperial Hotel 
Management College iş birliği ile USLA mezunlarına özel 
“Uluslararası Otel İşletmeciliği İleri Seviye Diploma Programı” 
ile öğrencilerimiz 12 ay süreyle Kanada, Vancouver’da teori 
derslerine ek olarak Fairmonth, Four Seasons gibi oteller ve 
British Colombia gibi bölgesinin önde gelen restoranlarında 
maaşlı staj yapabiliyor.

What sort of programs does USLA offer for those 

As the Turkish campus of the American Hospitality Academy, we 
offer our students entry-level “Professional Culinary Arts” and 
“Professional Baking and Pastry Chef” Programs. Our programs 
last eight months. The first four months are devoted to theoretical 
and practical classes, and the second four months comprise an 
internship at one of our affiliated hotels or restaurants. Additionally, 
for the first time in Turkey, the “Field-to-Table” concept has been 
included in our “Field classes”, implemented in cooperation 
with Komşuköy, in which our students learn how to grow their 
own produce using organic farming techniques. At the end of the 
program, our students receive both a certificate from the Turkish 
Ministry of Education and an AHA “Certificate in Professional 
Culinary Arts” or “Certificate in Professional Baking and Pastry”.
 

We’re approved by the US government as an official J-1 Visa 
sponsor. We can provide our students with a DS-2019 form, which 
is required for every student planning to study in the United 
States, or the J-1 Exchange Program Certificate, which allows 
them to take on practical internships at hotel and restaurant 
chains in the United States such as the Marriott, Hilton, Ritz 
Carlton, Holiday Inn and Radisson. We’re also collaborating 
with the Imperial Hotel Management College and have created 
the “Advanced Diploma in International Hotel Management 
Program” specifically for USLA graduates. The program lets our 
students study in Vancouver, Canada for 12 months and undertake 
paid internships at hotels such as the Fairmonth and Four Seasons 
as well as leading restaurants in British Columbia in addition to 
their theoretical courses.
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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.

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.

lifestyle



Turkish Style Spinach Pastry, 
Feta, Balkan and Cream 

Butter, Freshly Baked Bread.
Breakfast is served during our 

occasionally be unavailable.

8.00

Chocolate &
Vanilla Cake

7 Days Cacao
Creme Croissant

3.00

Get tea
for free

Save up to 

‘ya varan indirim1.00

4.00

- P R E M
I

U
A

L I T Y
UUUUUUUU

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

LLLLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
----PPPPPPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEEEEEMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

IIIIIIIIIUUUUUUUUUUUUUUU
M

Q
U

TR

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

EN

We accept credit cards.

ENTR

Grilled Meatball Menu

servis edilir

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

11.00

Grilled Meatball Menu

Ekmek

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

11.00

 

Add beverageChoose your meal

Schnitzel Menu

Chicken Schnitzel with Sauteed Potatoes 

Mousse, Freshly Baked Bread  

 

11.00

Grilled Beef Fillet Menu

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

Add Beverage

Feta Cheese Sandwich

6.00

Save up to 

‘ya varan indirim2.00

8.00

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

Chicken Sandwich

5.00

5.00

Feta Cheese Sandwich

Vegetable & Cheese Wrap

Mini Fit Sandwich

5.00

3.00

4.00

TR

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

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

 

Nesquik 

Eti Çocuk Seti

ds Set
Crax, Cin, Puf, Petito

Eti Çocuk Seti veya 

Mini Sandwich
Cappy / Nesquik4.00

2.00

2.00

3.00

Save up to 

‘ya varan indirim2.00

Mini Sandwich

3.00
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DÂH LER
DE HASTA
OLAB L R!

D isease s  T ha t  C an 
S tr ike  Eve n  G e n iuse s! 

ALBERT 
EINSTEIN

Leonardo da 
Vinci’nin not 
defterinden
From the notebooks 
of Leonardo da Vinci

PABLO 
PICASSO

ELVIS 
PRESLEY

LUDWIG 
VAN 

BEETHOVEN

CLARK 
GABLE

ALEXANDER 
GRAHAM BELL
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Did you know that many of the people who have 
contributed to human advancement through 
the arts and sciences suffered from some sort 
of illness or disability? Let’s start with one of 
the 20th century’s most important theoretical 
physicists, Albert Einstein. Einstein struggled 
with dyslexia, a learning disability that made 
solving even basic math problems seem like 
torture. Because his dyslexia went undetected 
when he was a student, he was expelled from 
school for being “lazy” and “a failure”. On top 
of that, he stuttered. He was unable to speak 
until he was three years old, and he was nine 
before he was able to start school. The painters 
Claude Monet and Pablo Picasso both suffered 
from migraines. So did Van Gogh, although his 
real problems were malnutrition, addiction and 
xanthopsia, a visual impairment that makes 
everything appear yellow – which explains the 
yellows that dominate his paintings. The author 
of many well known detective novels, Agatha 
Christie had a turbulent life that took its toll 
on her mental health. Christie also suffered 
from a dyslexia-like learning disability, but her 
real problem wasn’t discovered until long after 
her death: she had Alzheimer’s. There are also 
claims that she suffered from hysteric fugues, 
a dissociative state in which the person ends 
up in unfamiliar places with no recollection of 
who they are or how they got there, and they are 
later completely unable to remember anything 
that occurred during their “fugue”. This 
thought was put forward by one of Christie’s 
biographers, who used it to explain the author’s 

ilime ve sanata; kısacası insanlığa 

katkıda bulunmuş birçok ismin 

başa çıkamadığı birer engeli ya 

da rahatsızlığı olduğunu biliyor 

musunuz? Onları anlatmaya, 

20. yüzyılın en önemli kuramsal 

fizikçilerden Albert Einstein’la 

başlayalım; onun başı disleksi ile 

dertteydi. Yani öğrenme güçlüğü çekiyordu ve 

basit matematiksel problemleri çözmek bile onun 

için işkence gibiydi. Hatta öğrencilik yıllarında 

bu sıkıntısı anlaşılamadığı için “tembel” ve 

“başarısız” zannedilmiş ve bu yüzden okuldan 

atılmıştı. Dahası kekemeydi. Üç yaşına kadar 

konuşamamıştı ve okula da ancak dokuz yaşında 

başlayabilmişti. Ressam Claude Monet ve Picasso 

ise migren hastasıydı. Van Gogh da migrenden 

çok çekmişti ama asıl sorunu yetersiz beslenme, 

madde bağımlılığı ve “sarı görme arazı” olarak 

tanımlanan ksantopsiydi. Bu da paletinden 

tuvaline onca sarı rengin neden aktığını 

açıklıyordu.  

Ünlü cinayet ve polisiye romanlarının yazarı 

Agatha Christie’nin sorunu, hayatındaki inişli 

çıkışlı dönemlerin akıl ve ruh sağlığı üzerinde 

bıraktığı izlerdi. Christie de disleksi benzeri bir 

öğrenme güçlüğü yaşamıştı ama asıl hastalığının 

ne olduğu, ölümünden çok sonra ortaya çıktı: 

Ünlü yazar Alzheimer’dı. 

B
Füg’den muzdarip Agatha 

Christie, 3-14 Aralık 
1926 tarihleri arasında 

ortadan kaybolmuştu ve 
bu 11 güne dair hiçbir şey 

hatırlamıyordu.

Agatha Christie suffered 
from hysterical fugues; 

Christie disappeared between 
December 3-14, and on her 
return, was unable to recall 

anything that happened during 
those 11 days.

WALT 

MICHAEL 

JULIA 
ROBERTS

uthor’s JULIA
ROBERTS
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Dahası, histerik füg’den muzdarip olduğu 

da iddia edildi. Histerik füg, kişinin nedensiz 

bir şekilde bulunduğu ortamdan bambaşka 

bir ortama sürüklenmesi, sürüklenme 

aşamasında o ana kadar yaşadıklarını ve kim 

olduğunu unutması, geriye döndüğünde ise 

o yok oluş sırasında neler yaptığını hiçbir 

şekilde hatırlamaması demekti. Agatha Christie 

biyografilerinden birinde ortaya atılan histerik 

füg iddiası, onun 3-14 Aralık 1926 tarihleri 

arasında ortadan kaybolmasına ve bu 11 güne 

dair hiçbir şey hatırlamadığını belirtmesine 

dayandırılıyordu.

 

Telefonun mucidi Alexander Graham Bell; o 

muhteşem masalların yazarı Hans Christian 

Andersen; çağının ötesinde eserler veren yazar 

Jules Verne; resim ve heykel sanatının üstatları 

Leonardo Da Vinci, Michelangelo, Pablo Picasso; 

Hollywood yıldızlarından Harrison Ford, 

Leonardo Di Caprio, Charlie Sheen, Tom Cruise; 

müzik dünyasının dev isimleri John Lennon ve 

Michael Jackson ile tüm dünyayı çizgi filmleri 

ve o filmlerin kahramanlarıyla büyüleyen Walt 

Disney’in de ortak noktası disleksi idi. Disleksi, az 

önce de belirttiğimiz gibi, genel olarak okuma-

yazma, akıl yürütme, dinleme, konuşma ve sayısal 

becerilerin kazanılmasında ortaya çıkan bir 

tür öğrenme bozukluğu. Disleksiden muzdarip 

olanların çoğu üstün zekâlı ve farklı yeteneklere 

sahip; hemen hepsi üç boyutlu düşünebiliyor, 

mekânsal muhakemede bulunabiliyor, görsel 

zekâları ve hafızaları da bu becerilerini 

pekiştiriyor. 

disappearance between December 3-14, 1926 and 
her subsequent inability to remember anything 
that had taken place during those 11 days.

Beating Dyslexia
The inventor of the telephone, Alexander 
Graham Bell; writer of fabulous fairytales, Hans 
Christian Andersen; author Jules Verne, whose 
stories heralded an age beyond his own; masters 
of painting and sculpture, Leonardo da Vinci, 
Michelangelo, and Pablo Picasso; Hollywood 
stars Harrison Ford, Leonardo Di Caprio, 
Charlie Sheen and Tom Cruise; musical giants 
John Lennon and Michael Jackson; and Walt 
Disney, who enchanted the whole world with his 
cartoons and their characters, all had one thing in 
common: dyslexia. As mentioned above, dyslexia 
is a learning disability. It’s characterized by 
difficulties in the acquisition of reading, writing, 
reasoning, listening, speaking and numerical 
skills. People with dyslexia tend to be highly 
intelligent and talented. Almost all of them 
are capable of three-dimensional thinking and 
spatial reasoning, which is aided by their visual 
intelligence and memory. 

For Some, It’s Epilepsy
Epilepsy is another illness that geniuses and stars 
have had to contend with. The American actor 
Danny Glover; legendary rock musician Neil 
Yong; Susan Boyle, the warm hearted Scottish 
singer whose extraordinary voice brought her 
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Dâhilere ve ünlülere çok çektiren hastalıklardan 

bir diğeri de epilepsi. Amerikalı aktör Danny 

Glover; rock müziğin efsane ismi Neil Young; 

İngiltere’deki bir yarışma programında 

olağanüstü sesiyle bir gecede ünlü olan sempatik 

İskoç şarkıcı Susan Boyle; “Matrix” film serisinin 

kötü adamı ve “Yüzüklerin Efendisi” serisinin Elf 

Kralı Hugo Weaving ve ABD’nin ulusal güvenlik 

sırlarını basına sızdıran eski CIA çalışanı Edward 

Snowden; hepsi epilepsiden muzdarip.

Asperger Sendromu, 1944 yılında Avusturyalı 

çocuk doktoru Hans Asperger tarafından 

tanımlandığı için onun adıyla anılan bir tür 

nöropsikiyatrik bozukluk. Genellikle otizmle 

karıştırılsa da Asperger Sendromu’ndan 

muzdarip hastalar, otistiklerden farklı olarak 

sosyalleşmeye çalışıp başaramıyor. Yüz 

ifadelerini, sözlü olmayan uyarıları, işaretleri ve 

sinyalleri anlamakta zorlanıyorlar. Konuşmaları 

dilin kendine has melodisinden uzak, tekdüze, 

hızlı ve duygusuz. Kelimelerin mecazî 

anlamlarını da anlamıyorlar. Soyut düşünmekte 

zorlandıkları gibi hayal güçleri de zayıf. El-göz, 

kol-bacak gibi uzuvların koordinasyonuyla 

üstesinden gelinen becerileri gelişmediği için 

sakarlıklarıyla biliniyorlar. Dünyaya karşı 

güvensiz, davranışlarında “tutarsız” olan 

Aspergerli kişiler, sıkı sıkıya bağlı oldukları 

kurallarıyla yaşıyor. 

overnight fame after she appeared in a British 
talent competition; the “Matrix” film series’ 
villain and Elf King of the “Lord of the Rings” 
series, Hugo Weaving; and ex-CIA employee 
Edward Snowden, who leaked US national 
secrets to the press, all suffer from it.

Asperger’s Syndrome is a type of neuro-
psychiatric disorder named after the Austrian 
pediatrician Hans Asperger, who described the 
illness in 1944. Asperger’s is often mistaken 
for autism, but unlike most autistics, people 
with Asperger’s do attempt to socialize, but 
are unsuccessful at it. They find it difficult to 
interpret facial expressions and non-verbal 
warnings, signs and signals. Their speech 
tends to be monotone, rapid, emotionless 
and lacking in the natural melody of speech. 
They are unable to grasp metaphorical speech, 
have difficulties thinking abstractly, and show 
little imagination. They are known for their 
clumsiness, a result of their undeveloped motor 
skills, especially a lack of eye-hand and limb 
coordination. Those with Asperger’s harbor 
distrust for the world and are often behaviorally 
inconsistent, but utterly devoted to their own 
rules. Bill Gates, the “Man behind Microsoft”; 
the American actor Clark Gable; the Rock-
and-Roll legend Elvis Presley; Isaac Asimov, 
renowned for his science fiction novels and 
his hypotheses concerning the universe; the 
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erning the universe; the
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GLOVER
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WEAVING
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silver screen’s unforgettable blonde, Marilyn 
Monroe; and the Oscar-winning Hollywood 
actor Tom Hanks are all known as Asperger’s 
cases. Socrates, Ludwig Van Beethoven, and 
Napoleon Bonaparte are among the historical 
figures whose behavior suggests they also 
suffered from Asperger’s.

Is Stuttering A Problem?
Among the brilliant and the famous you’ll 
also find some with simple, ordinary defects 
that affect their daily lives. Like stuttering... 
Actor Bruce Willis is known to have seriously 
struggled with it, as is the renowned English 
naturalist Charles Darwin. The beautiful Julia 
Roberts, who made her mark on the cinema of 
the 1990s, was also treated to cure her of her 
stuttering in her early youth. Mathematics 
professor Stephen Hawking is the most 
popular theoretical physicist in the world 
after Einstein, and everyone knows about 
Hawking’s struggles with ALS. While he is now 
affected to the point where he can no longer 
speak, Hawking stuttered as a side effect of 
ALS during an earlier stage of the disease.

TOM 
HANKS

“Microsoft’un babası” Bill Gates, ABD’li 

oyuncu Clark Gable, Rock and Roll’un efsane 

ismi Elvis Presley, bilim kurgu kitaplarıyla ve 

evrene dair tezleriyle tanınan Isaac Asimov, 

sinemanın unutulmaz sarışını Marilyn Monroe 

ve Hollywood’un Oscar’lı aktörü Tom Hanks, 

Aspergerli olduğu bilinen isimler. Socrates, 

Ludwig Van Beethoven ve Napoléon Bonaparte’ın 

ise sergiledikleri davranışlar nedeniyle Aspergerli 

olduğu düşünülüyor. 

Kekemelik Engel mi? 

Dâhiler ve ünlüler arasında son derece basit, 

sıradan ama hayatlarını etkileyen kusurlara sahip 

olanları da var. Kekemelik gibi… Oyuncu Bruce 

Willis’in kekemelik sorunuyla epey uğraştığı 

biliniyor. İngiliz doğa bilimci Charles Darwin 

de kekemeliğiyle anılıyor. ’90’larda sinemaya 

damgasını vuran dünya güzeli Julia Roberts’ın 

da ilk gençliğinde kekemelikten kurtulmak 

için tedavi gördüğü biliniyor. Einstein’dan 

sonra dünyanın en popüler teorik fizikçisi ve 

matematik profesörü olan Stephen Hawking’in 

ALS hastası olduğunu bilmeyen yok. Hawking 

artık konuşamasa da, ALS’nin yan etkisiyle, ilk 

dönemlerde kekemelik sorunu yaşıyordu.  
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Kokusunu 

This product derives 
its scent from natural 
almond extract and 
has a PH level that 

makes it suitable for 
children and babies 
with sensitive skin. 

Contains no parabens, 
coloring agents, or 

animal-derived 
ingredients.

2255500 0 MMLL,, 2999,90 TL

This product contains 
nourishing and 

protective balsam as 
well as its patented 

active ingredient, 

oleodistilate, to soothe 
stressed skin and its 
plum oil softens and 
comforts even the 

driest skin. 

2200000 0 MMLLL,, 6444,90 TL

This mist is derived 
entirely from organic 

grape juice and 
contains no 

preservatives or 
perfume. It can be 

applied at any time of 
day to soothe, 
refresh, and 

moisturize all types of 
skin. 

7755 MMLL, 33333 TL

This spicy, woody 
male perfume is 

especially popular 
with young men. The 
bottle design is just 

as striking as the 
scent, which stays 

with you for the 
entire day. 

110000 MMLL, 333333 TL

wrinkles, gives skin a 

and tightens pores all 
at the same time. It 

also contains tiger-lily 
oleoactives and silk-
tree extract to help 
combat loss of skin 

elasticity. 

5500 MLL, 15555 TL
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Seyahatinizde BAKIMSIZ KALMAYIN
TAKE GOOD CARE OF YOURSELF WHILE TRAVELLING 





Bir kibrit kutusu peynir, iki zeytin…

3D lazer lipoliz
ile tüm gözler sizin
üzerinizde olacak!
TOP MODELLERE

208 



3D İnce kanüllerle cerrahiye gerek kalmadan 
yağların lazer ile eritilerek alınması, ardından cildin ultrason ve 
radyo frekans ile gerilmesidir. Lokal anestezi ile uygulanabilir.

Spor şekil için değil sağlık için yapılır. Hiçbir doku hiçbir 
yöntemle diğerine dönüşemez. Yağlar kasa dönüşmez. Bu 
yüzden bilinçli pilates ve fitness hocaları, personel trainingler, 
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 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 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.

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 ucu keslin 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.

Çok hızlıdır. Hemen gündelik hayatına dönülebilir. Uygulama 
bölgesi çok büyükse birkaç gün dinlenmek tercih edilebilir.

Uygulama bölgesinde görülen hafif bir morluk ve ödem dışında 
bir yan etkisi yoktur. Bunlar da tamamen geçicidir.

Sonuç anında görülür. 2-3 ay zarfında ödemin tamamen 
gitmesiyle tam olarak oturur.

Bir hafta korse kullanımı dışında dikkat edilmesi gereken özel 
bir durum yoktur. Sonrasında dikiş alımı ya da pansuman 
gerektirmez.

Yağ hücre sayısı azaltıldığı için yeni oluşturulan şekil kalıcıdır. 
Kilo alınırsa genel bir kalınlaşma olur, şekil bozulmaz. Kilo 
verilirse eski inceliğe tekrar dönülür.

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.

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.

ve Medikal Estetik Hekimi 
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UÇUŞ AĞIMIZ 
Our Flight Network

... Information about passenger rights

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.
  

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

 I 

BULGARİSTAN

SURİYE IRAK

İRAN

ERMENİSTAN

AZERBAYCAN

GÜRCİSTAN
KARADENİZ

AKDENİZ

YUNANİSTAN

KKTC

İstanbul

Edremit

İzmir

Denizli

Bodrum

Dalaman Antalya
Gazipaşa

Konya

Adana

Kahramanmaraş

Gaziantep
Şanlıurfa

Mardin
Diyarbakır

Malatya

Kayseri

Nevşehir

Elazığ

Muş Van

Erzurum

Trabzon

Erzincan
Kars

Sivas

Amasya

Samsun

Ordu

Kastamonu

Ankara

Batman

Hatay

PEG A SUS O L M A K Ü Z E R E 
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ONLINE CHECK-IN

ONLINE CHECK-IN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SADECE EL BAGAJI
ONLY HAND BAGGAGE
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SIVI TAŞIMA KURALLARI

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

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

 Shaving foams, deodorants, all pastes 
including toothpaste

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

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

approximately 20x20 cm in size.

Each passenger may carry one transparent 
plastic bag.

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

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

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

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

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

their bags. 

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

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

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

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

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

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

ürünleri bulundurabilir.

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

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

sıvı miktarına bakılmaksızın geçirilmesine 
müsaade edilmez.

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

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

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

sağlayacaktır.

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

Hava yolu ile seyahat edecek 

liquids that air travellers are allowed to 

apply for domestic and international 
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 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.

5 KG 5 KG

5 KG
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MİSAFİRLERİMİZ İÇİN ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

The aircraft may have to divert and make an 

 Behave in a safe and appropriate manner 

its occupants

 

others to 

Behave in a safe and 
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 Tehdit

 kullanma

 need for the upper case letters here

 Intoxication or disorderly conduct 

lavatories

permitted to do so
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create a free interface that lets you use 

information:

validity requirement

into country of arrival

Required 

seyahatleriyle 

Requirements for 
recommendations



 
 

how to enter the country!

ve “ ” 

on your ticket and answer the questions that appear on 
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SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI, TRANSFER MİSAFİR YÖNLENDİRME TABLOSU

HAYIR  I  

HAYIR  I  

HAYIR  I  

EVET  I  

EVET  I  EVET  I  

EVET  I  

Is it an 
international 

} }

Go to the transfer desk to 

Immediately clear 
security with your 

proceed to the 

As soon as you get your  boarding pass

proceed to the security checkpoint 

you can access via the escalators 



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

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

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

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

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

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

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

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

 

If you have made a duty 
free purchase whilst on 

that you have received 

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI’NDAN TRANSFER 
(BAĞLANTILI) UÇUŞU OLAN MİSAFİRLERİN DİKKATİNE
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Pegasus Hava Yolları’nın İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’nın farklı alanlarına yerleştirilen 34 
kioskundan birini kullanarak uçağa ulaşmak için 
harcadığınız süreyi kısaltmanız mümkün. 
Kiosklar özellikle uçuş trafiğinin yoğun olduğu 
tatil dönemlerinde misafirleri uzun kuyruklarda 
beklemekten kurtarıyor. Kiosklar sayesinde 
misafirler, işlemlerini birkaç dakika içinde 
tamamlayarak biniş kartlarını sıra beklemeden 
kendileri alabiliyor. 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. 

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.
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BİLGİ

kiosklara okutarak 

scan their passports or 
enter the required passport 



SUDOKU
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Help the pilot



ÇENGEL BULMACA

Resimdeki
aktör
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boyası

Seçkin,
özenle

yapılmış
Kir izi

Bitiş

Tekdüze

Su

Saçma
sapan söz

Uçurum
Yerine
koyma, 
yerine 
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Anıtsal Ayak 

direme

Eşek sesi
ünlemi

“... Akın”
(aktris)

Çeşit, tür Bir gezi 
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Gözdeki
ağtabaka
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aracı

Kuzey Kutup
üstü bölgesi

Gelecek
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konulma
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ölçüsü
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Grass 

romanı
Rey

Bir tür 
şekerleme

Karabiber
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Şart eki

Ödünç
verme

Ördek sesi

Bir kaya
balığı

Sahip Kalıtım 
asidi
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Rusça evet
“... Gaga”
(şarkıcı)

İsim

Hicap

Pierre Loti
romanı

Soru sözü

Tartım,
dizem

Nakit

Düzen
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Olağandan
daha

hacimli
Ödünç mal

Mutedil
Torunu 

olan kadın
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bir baraj
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yıkama 
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Parazit

Kuzu sesi

Bir tür
takunya

Akıl

Tayin
Gelir

Adapazarı
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Anlak
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kadın

Tropikal 
bir meyve
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Boyun eğen
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Bir ilimiz
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koşu
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plaka imi

Tat alma 
organı

Bir nota

Kağıt, yazılı
kağıt

Arapça’da
ben adılı

Bayağı, 
kaba

biçimde
Namuslu
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CROSSWORD

A strict 
vegetarian 
Actor in the

picture 

Close 
friend 
Kings 

of India

Cleave
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Going with-
out clothes 

Keep out 
Liquids 

Lingerie
item 

Bird-to-be 
Strangely Big galoot 

Engage in 
Modern
conser-
vatism 

Knight in shi-
ning armor 
Pilgrimage
to Mecca 

Country 
in Africa 

How some-
thing is done 

An old time
wig for men 

Expire 

Santa's 
little helper 
Small, me-

dium or large 

Rock 
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sauce Botherer 

Arrange-
ment holder 

Conceal 
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order 
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dawn 
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Alpine 
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e.g. 
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Hike
Acquire 

King or
queen 

Bit of butter 
School

transporta-
tion 

Ashes
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.... power 
A gathering
of specta-

tors 

Braid The sound
of a sneeze 

Winter 
coat Celeb 

Aimless Weapon 

Carve in
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French
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Resinous
deposit 

Succeed 

Pina 
colada 

ingredient 

Metal 
part of the

skate 

Not up yet 

Avid 

No-see-
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Clothed Fix 

Interest Lizard, 
old-style 

European
peak 

Eyepiece 

Fanciful
story 

Rest room
sign 

Wise men Literary 
collection 

Consisting
of leaves 

No longer 
in force 

Consumer Lively "I agree" 
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CEVAPLAR I ANSWERS
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Sahip Kalıtım 
asidi

Peru
başkenti

Rusça evet
“... Gaga”
(şarkıcı)

İsim

Hicap

Pierre Loti
romanı

Soru sözü

Tartım,
dizem

Nakit

Düzen
Karakter

Olağandan
daha

hacimli
Ödünç mal

Mutedil
Torunu 

olan kadın
Bir akarsu

türü
Hoş koku

“... Zola”
(yazar)

Dökme
demir

Koyak
Konya’da 
bir baraj

Paylama

Konut
Bir soru eki

Anne

Kulak
yıkama 

aleti
Parazit

Kuzu sesi

Bir tür
takunya

Akıl

Tayin
Gelir

Adapazarı
Ovası’nın
diğer adı

Anlak
Gönülden

sevilen
kadın

Tropikal 
bir meyve

Gezegen

Mihrace

Engel

Tavır,
davranış

Bir tür
karides

Bir dans
türü

Boyun eğen
Vilayet

Bir ilimiz

En uzun
koşu

Yemen
plaka imi

Tat alma 
organı

Bir nota

Kağıt, yazılı
kağıt

Arapça’da
ben adılı

Bayağı, 
kaba

biçimde
Namuslu

M M S M Y A İ
S U L U B O Y A A İ B N

R E T İ N A A R K T İ K A
R A K E T V A Z A İ D A T

T E N E K E T R A M P E T
O Y A V A İ A R E V A K

I S İ L İ M A
L A D Y D A A R

A D N E P A R A
I R A N İ Z A M

İ R İ A N İ N E
I T I R Ç A Y L

E M İ L E A P A
M I V A D İ

E V M E U İ Z E K A
A N A N A S R A C A S

P L A N E T M A K A R E N A
İ L M A R A T O N D İ L

A D I Y A M A N V A R A K A
E N E A M İ Y A N E A K

A strict 
vegetarian 
Actor in the

picture 

Close 
friend 
Kings 

of India

Cleave

Fleet 

Going with-
out clothes 

Keep out 
Liquids 

Lingerie
item 

Bird-to-be 
Strangely Big galoot 

Engage in 
Modern
conser-
vatism 

Knight in shi-
ning armor 
Pilgrimage
to Mecca 

Country 
in Africa 

How some-
thing is done 

An old time
wig for men 

Expire 

Santa's 
little helper 
Small, me-

dium or large 

Rock 
bottom Melancholy Kind of

sauce Botherer 

Arrange-
ment holder 

Conceal 
Anti-social
behaviour

order 

Beyond 
ordinary 
under-

standing 

Dusk to
dawn 

Medical 
advice,
often 

Area 

Casual 
attire 

Corpulent Halftime
lead, e.g. Hunt for 

Alpine 
wind 

Sonata, 
e.g. 

Change 
location 

GDR 

Horace 
volume 

Hike
Acquire 

King or
queen 

Bit of butter 
School

transporta-
tion 

Ashes
holder 

.... power 
A gathering
of specta-

tors 

Braid The sound
of a sneeze 

Winter 
coat Celeb 

Aimless Weapon 

Carve in
stone 

French
cheese 

Resinous
deposit 

Succeed 

Pina 
colada 

ingredient 

Metal 
part of the

skate 

Not up yet 

Avid 

No-see-
ums 

Clothed Fix 

Interest Lizard, 
old-style 

European
peak 

Eyepiece 

Fanciful
story 

Rest room
sign 

Wise men Literary 
collection 

Consisting
of leaves 

No longer 
in force 

Consumer Lively "I agree" 

V P A N F B O
G E R A R D B U T L E R D O

G A L A H A D U G A N D A
H A J P E R I W I G E L F

N A D I R S A D S O Y
H I D E M Y S T I C D

V A S E Z O N E
S R D E N I M

O B E S E G O
O D E S F O E H N

G E T P A T
T R E K B U S U

U N S T A R
P L A I T G U N

E T C H L A B E D
B R I E G A R B E D R I G

S O C U L A R M E N
B E H A L F M A G I A N A

F O L I A R D E F U N C T
T O P E R P E R T Y E S

226 

ModerateEasy

Help the pilot
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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

BARSELONA’YI 
KEŞFETMEYE HAZIR MISIN? 

BARCELONA

E Y L Ü L / S E P T E M B E R  2 0 1 6

READY TO EXPLORE




