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Değerli Misafirlerimiz,
Pegasus Hava Yolları olarak, uçuş ağımıza yeni uçuş noktaları 
eklemeye ve her geçen gün ağımızı zenginleştirmeye devam ediyoruz. 
Uçuş ağımıza son eklenen şehir Finlandiya’nın başkenti Helsinki. 
Sabiha Gökçen-Helsinki uçuşlarımız 9 Haziran 2020 itibarıyla 
başlayıp haftanın dört günü gerçekleştirilecek. “Kuzey’in Beyaz 
Kenti”ni merak eden misafirlerimiz için şimdiden bu güzel haberin 
müjdesini vermiş olalım.

Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz yıl “Yeni Çipli Kimlik Kartı ile Seyahat 
Teknolojisi”ni İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile yapılan ortak 
çalışmayla iç hatlarımızda başlatmıştık. Şimdi bu hizmeti daha da 
öteye taşıyarak online check-in işlemini tamamlamış misafirlerimize 
mobil barkod/biniş kartı olmadan sadece kimlik kartı ile uçağa binme 
imkânı sunuyoruz. Siz değerli misafirlerimizin seyahat deneyimlerini 
geliştirmek için var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz; siz yeter ki 
uçmak isteyin…

E-ticarette Güven Damgası
Elektronik ticaret, dünyada olduğu gibi ülkemizde de her geçen 
gün büyüyen bir ekosistem. Bu ekosistemin sağlıklı ve güvenli bir 
şekilde büyüyebilmesi için güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarının 
yükseltilmesi ve e-ticaret sitelerinin güvenilirliğinin tesis edilmesi 
büyük önem taşıyor. Pegasus Hava Yolları olarak Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) tarafından “E-ticarette Güven Damgası”na 
layık görüldüğümüz için çok mutluyuz. E-ticaret sitemiz flypgs.com 
ile Güven Damgası’nı ilk alan şirketlerden biri olmak ayrıca gurur 
verici. 

Kışın Tatil Keyfi
Tatil denilince birçoğumuzun aklına önce yaz mevsimi gelse de, 
kış tatilleri her zaman bir başkadır. Eğer siz de kış mevsiminde 
harika bir tatil deneyimi yaşamak ve yeni kültürler keşfetmek 
isteyenlerdenseniz güzel ülkemizde gidilebilecek birçok harika 
şehir var. Kars, son yılların gözde tatil rotalarından biri. Mimarisi, 
kültürel mirası ve eşsiz mutfağıyla ziyaretçilerini büyüleyen Kars 
aynı zamanda kar kalitesi ve kayak pisti açısından da kış turizminin 
gözdesi. Özellikle Sarıkamış, kristal karı ile sadece ülkemizin değil 
dünyanın da en önemli kayak merkezleri arasında gösteriliyor. 

Eğer yurtdışında bir şehri keşfetmek istiyorsanız Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin en büyük kenti olan Dubai’ye gitmeyi düşünebilirsiniz. 
Dubai hem Ortadoğu’nun en önemli turizm, ticaret ve teknoloji 
merkezlerinden biri hem de sanat dünyasının önemli aktörlerinden 
biri olarak adından söz ettiriyor. Geçmişte denizcilik, siyaset ve 
ticaretteki becerisiyle elde ettiği zenginliği bugün turizm ve sanata 
yansıtmayı başarmış bir şehir olan Venedik de keşfedebileceğiniz 
şehirler arasında. Bu görkemli şehir, 8-25 Şubat tarihleri arasında 
düzenlenen karnavalıyla, herkesi eğlenceli bir sahneye adım atmaya 
davet ediyor.

Keyifli uçuşlar.

OUR NEW FLIGHT 
DESTINATION: HELSINKI   

Dear Guests,
As Pegasus Airlines, we continue to add new destinations to our flight 
network and enrich it. The last destination added to our flight network 
is Helsinki, the capital of Finland. Our Sabiha Gökçen-Helsinki flights 
will start as of 9 June 2020 and will be four times a week. Let us herald 
this good news ahead of its launch for our guests who are curious 
about “The White City of the North”.   
   
As you may know, we started to use “Travel Technology with the New 
Chipped Identity Card” on our domestic routes in collaboration with 
the Istanbul Sabiha Gökçen Airport last year. Now, carrying this service 
one step ahead, we are providing our guests, who have done their online 
check-in, the chance to board the flight with just their identity card,  
without the need for a mobile barcode/boarding pass. We are 
continuously working to improve the travel experience of our esteemed 
guest; as long as you want to fly …   
   
Trust Seal in E-commerce   
E-commerce is an ecosystem that grows each day in our country, just as 
is the case around the world. Increasing the security and service quality    
standards and establishing the security of e-commerce sites are key for 
the healthy and reliable growth of this ecosystem. As Pegasus Airlines, 
we are very glad to have been deemed worthy of being granted the 
“Trust Seal in E-Commerce” by TOBB (The Union of Chambers and 
Commodity Exchanges of Turkey). It also makes us very proud to be 
among one of  the very first companies to get the Trust Seal with our 
e-commerce site flypgs.com.    
   
Enjoying Holiday in Winter   
Even though most of us think of the summer when we say holiday, winter 
vacations always have a dear place in our hearts. And if you would like to 
experience a wonderful vacation in the winter and explore new cultures, 
there are many wonderful places to visit in our country.  Kars, is one of 
the most popular holiday routes of  recent years. Fascinating its guests 
with its architecture, cultural heritage and unique cuisine, Kars is also a 
popular winter destination preferred for its snow quality and ski tracks. 
Specifically, with its crystal snow, Sarıkamış is considered to be one of the 
most prominent ski centres not just in our country but in the world.  
   
If you would like to explore a city abroad, you may consider visiting 
the biggest city of the UAE: Dubai... Dubai is not only one of the 
most important touristic, commercial and technological centers 
of the Middle East but also has made a name for itself as one of the 
important actors in the world of arts. As a city that has managed to 
reflect the riches it has yielded with her maritime commerce, politics 
and trade into tourism and the arts today, Venice is another option. This 
magnificent city invites everyone to take a step on an entertaining stage 
with the carnival held on 8-25 February.     

Enjoy your flight.
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(**) Operasyonel nedenlerden dolayı yaşanan sefer iptalleri ve sefer saat 
değişiklikleri için 0850 250 67 02 numaramız Türk Telekom’a ait sabit hatlardan 
yapılan aramalarda DK/ 0,1459 TL olarak ücretlendirilir.
GSM abonelerinin tarifesindeki sabit hat veya her yöne dakikalarından 
düşürülürken, tarifede dakika kullanımı yok ise kullanılan operatörün sabit 
arama ücretine göre faturalandırılmaktadır.
(***) İtalya’da, çalışma saatlerimiz Pazartesi-Cuma 09.00 – 13.00 ve 14.00 – 18.00 
saatleri arasındadır.
(****) Ücretlendirme operatörünüz tarafından belirlenen mobil tarife üzerinden 
uygulanacaktır.

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

ÇAĞRI MERKEZİ CALL CENTER

REZERVASYON HATTI (*)  0888 228 12 12

 KAYIP EŞYA  0850 250 02 24

ALMANYA BİLET HATTI - GERMANY TICKET LINE  069120063505
İNGİLTERE BİLET HATTI - UK TICKET LINE  03333003500   
FRANSA ÇAĞRI MERKEZİ - UK  0170060140
İTALYA - ITALY  0645226934   
İSPANYA BİLET HATTI - SPAIN TICKET LINE  9 11123877 
HOLLANDA- NETHERLANDS  0 202626924
NORVEÇ- NORWAY  21959265
DANİMARKA - DENMARK  78774491
İSVEÇ- SWEDEN  0 840308782
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ - UNITED ARAB EMIRATES 043578128
LÜBNAN BİLET HATTI - LEBANON 01369869
İSVİÇRE BİLET HATTI - SWITZERLAND TICKET LINE 0445510018
UKRAYNA BİLET HATTI - UKRAINE TICKET LINE 0800505510
GÜRCİSTAN BİLET HATTI - GEORGIA TICKET LINE 0322400040
ROMANYA BİLET HATTI - ROMANIA TICKET LINE 0213079175
IRAK (ERBİL) BİLET HATTI - IRAQ (ERBIL) TICKET LINE 07508955020
KOSOVA BİLET HATTI PBX - KOSOVO TICKET LINE PBX  038225810
KAZAKİSTAN BİLET HATTI - KAZAKHISTAN TICKET LINE 07508955020
AVUSTURYA BİLET HATTI - AUSTRIA TICKET LINE 012675322
İSRAİL BİLET HATTI - ISRAEL TICKET LINE  037208299  
KUVEYT BİLET HATTI - KUWAIT TICKET LINE  22447709  
BAHREYN BİLET HATTI - BAHRAIN TICKET LINE  17212033 
KATAR BİLET HATTI - QUATAR TICKET LINE  44421807 / 44420961
AZERBAYCAN - AZERBAIJAN  0125980598 / 0705980598 / 0555980598 /0505980598 
MISIR (HURGHADA/ SHARM EL-SHEIKH )- EGYPT TICKET LINE  01006038901 / 01000068070
RUSYA - RUSSIA TICKET LINE  +74996092878
KKTC - NORTH CYPRUS  0090 850 250 6777
DİĞER ÜLKELER - OTHER COUNTRIES  0090 850 250 67 77

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

FLYPGS.COM Magazine, Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. adına Group Medya ve Bilgi 
Teknolojileri A.Ş. tarafından T.C. yasalarına uygun olarak yayımlanmaktadır.  
FLYPGS.COM  Magazine’in isim ve yayın hakkı Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.’ye  
aittir. Dergide yayımlanan yazı, fotoğraf ve illüstrasyonların her hakkı saklıdır. Kaynak 
gösterilmeden alıntı yapılamaz. Yazıların sorumluluğu yazarlara, yayımlanan ilanların 
sorumluluğu ise sahiplerine aittir.
FLYPGS.COM Magazine is published for Pegasus Airlines by Group Medya ve Bilgi Teknolojileri Inc. 
in accordance with the laws of the Turkish Republic. The name and publishing rights of 
FLYPGS.COM Magazine are held by Pegasus Airlines. All rights are reserved that  pertain to 
the written materials, photographs and illustrations published in the magazine. Nothing in this 
magazine may be borrowed or reproduced without full credit being given to the source. The 
written materials are the sole responsibility of each of the writers, and the advertisements 
published in the magazine are the sole responsibility of each advertiser.
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The greatest Troy exhibition of the British Museum in the UK focuses on the stories about the 
Battle of Troy told by poets such as Homer and Vergil that are passed on from generation to 
generation. The exhibition also refers to the reflections of this legendary battle on various fields 
of art, along with the findings unearthed during excavations.   
  
In the gallery where about 300 artefacts ranging from the Roman sarcophagus on which a 
wheeled horse is depicted, to the silver cup showing the meeting of Achilles and Priam are 
exhibited, also on display are the original pieces found by Heinrich Schliemann (1822-90),  
the amateur archaeologist famed for his excavations of Troy.   
  
The exhibition entitled, “Troy: Myth and Reality” can be seen in the British Museum in 
London until 8 March.  

MY TH AND RE ALIT Y  

EFSANE VE HAKİKAT
Britanya Müzesi’nin Birleşik Krallık’taki en 
büyük Troya sergisi, Homeros ve Vergilius 
gibi ozanların anlattığı ve nesilden nesle 
aktarılarak günümüze ulaşan Truva Savaşı 
hikâyelerini odağına alıyor. Sergi, kazı 
alanında bulunan eserlerle birlikte, bu 
efsanevi savaşın sanatın farklı alanlarındaki 
yansımalarına da değiniyor. 

Tekerlekli bir atın tasvir edildiği Roma 
dönemi lahdinden Akhilleus ile Priam’ın 
görüşmesinin işlendiği gümüş kupaya, 
yaklaşık 300 eserin sergilendiği galeride, 
Troya kazıları ile ünlenen amatör arkeolog 
Heinrich Schliemann’ın (1822-90) bulduğu 
orijinal parçalar da yer alıyor. 

“Troya: Efsane ve Hakikat” başlıklı sergi  
8 Mart’a dek Londra’daki Britanya 
Müzesi’nde gezilebilir.
britishmuseum.org

1- Roma dönemi mermer lahit kapağı, 2. yy sonu,  
Ashmolean Müzesi, Oxford Üniversitesi 

Roman marble sarcophagus lid, late 2nd century AD, 
Ashmolean Museum, University of Oxford

2- Odysseus ve Sirenler, Atina yapımı seramik kap,  
MÖ 480-470 civarı, Britanya Müzesi Mütevelli Heyeti

Odysseus and the Sirens, Athenian ceramic jar, c.480-470BC, 
ceramic, The Trustees of the British Museum

1

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan LONDRA’ya haftanın 
HER günü her şey dâhil 64,99 USD’den başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.

You can fly to LONDON from İstanbul Sabiha Gökçen Airport with 
Pegasus’ DAILY flights; all-inclusive prices start at 64,99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

2
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PICASSO’NUN  
SİHİRLİ DÜNYASI 

Dâhi ressam Pablo Picasso’nun sanat hayatında yeni bir sayfanın 
açıldığı, 1926 yazı ile 1930 ilkbaharı arasındaki periyot, onun figüratif 
resimlere yöneldiği dönem olarak da biliniyor. Ünlü Fransız sanat 
tarihçisi Christian Zervos’un “Sihirli Tablolar” dediği bu dönemde 
Picasso, daha sonra ünlü “Guernica” tablosunda cisimleşecek derin 
duygusal arayışlarına da başladı. Paris’teki Picasso Müzesi, sanatçının 
bu dönemine ışık tutan ilk kapsamlı sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergide 
Picasso’nun sanatsal gelişimini görmek ve sürrealizm ile Jung ve 
Freud’un psikolojik öğretilerinin ve ünlü yazarlar Leiris ile Zervos’un 
bakış açılarının ünlü dâhiyi nasıl etkilediğine tanık olmak mümkün. 
“Picasso: Sihirli Tablolar” sergisi, 23 Şubat’a kadar ziyaret edebilir. 
museepicassoparis.fr

The period between summer 1926 and spring 1930, during 
which a brand new page opened up in the genius painter Pablo Picasso’s 
life, is known as the time when he started to make figurative arts. In this 
period, later called by French art historian Christian Zervos as “Magic 
Paintings”, Picasso started probing a deeper emotional dimension, 
which later materialised in his famous painting “Guernica”. The 
Picasso Museum in Paris is hosting a comprehensive exhibition which 
sheds light on this period of the artist. It is possible to trace 
the artistic development of Picasso and how surrealism and 
the psychological doctrines of Jung and Freud and the famous 
authors Leiris and Zervos’ perspectives influenced the genius.  
“Picasso: Magic Paintings” exhibition can be seen until 23 February.   

THE MAGICAL WORLD OF PICASSO   

1- Pablo Picasso, Femme dans un fauteuil [Figure], 1927,  
Fondation Beyeler, Riehen/Basel, Beyeler,  
Collection. Inv.01.6

2- Pablo Picasso, Figure [Femme assise], 1930,  
Fondation Beyeler, Riehen/Basel, Beyeler,  
Collection. Inv.60.3
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BÜYÜK PETRO’NUN İHTİŞAMI 
Rusya’nın modernleşmesini ve güçlenmesini sağlayan Çar Büyük Petro’nun ihtişamlı 
dönemi, Moskova’da, Kremlin Müzesi’nde açılan kapsamlı bir sergiyle gözler önüne 
seriliyor. Düzenli ordu ile donanmayı kuran, Rus toplumunu şekillendiren reformlara 
imza atan Büyük Petro, bu kez ulusal bir müze kurması, sanata ve bilime hamilik 
etmesiyle gündemde. Rusya’dan pek çok müzenin yanı sıra, Almanya, Hollanda ve 
İngiltere’deki müze ve koleksiyonlardan da toplanan yaklaşık 200 eseri bir araya 
getiren “Büyük Petro: Koleksiyoner, Bilge, Sanatçı” sergisinde törensel kıyafetler, 
silahlar, mücevherler, tablolar, heykeller ve bilimsel araçlar görülebilir. 8 Mart’a kadar 
açık olan serginin dikkat çekici objeleri ise Çar’ın kütüphanesinde yer alan nadir 
kitaplar, tarihi belgeler ve Petro’nun Çin ve Sibirya Koleksiyonları. 
kreml.ru
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The sumptuous epoch of Peter the Great, the Tsar that 
led Russia to modernisation and empowerment is laid 
before the eyes with a comprehensive exhibition opened 
at the Kremlin Museum in Moscow. Establishing the 
regular army and the navy, and initiating reforms 
that shaped the Russian public, Peter the Great 
is on the agenda now for establishing a national 
museum, and acting as a patron of the arts and 
sciences. Besides those gathered from many museums 
in Russia, bringing together around 200 pieces 
borrowed from the museums and collections in 
Germany, the Netherlands and the UK, “Peter the 
Great: Collector, Scholar, Artist” exhibition features  
ceremonial attire, arms, jewellery, paintings, sculptures 
and scientific tools. The most alluring objects of the 
exhibition that will be open until 8 March are the rare 
books from the library of the Tsar, historical documents 
and Peter’s China and Siberia collections.   

THE GRANDEUR OF PETER 
THE GREAT   

TREND / Hotwire
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180 YEARS OF PHOTOGRAPHY  
In 1839, right after the invention of photography, three French artists, Émile Jean Horace Vernet, 
Charles Marie Bouton, and Frédéric Auguste Antoine Goupil-Fesquet departed from Marseille 
on a journey to the historic cities of the East. From over Malta and Santorini, covering a route that 
included Alexandria, Cairo, Jerusalem, Accra, Damascus, and Beirut, the artists also visited Izmir, 
Dardanelles, and Istanbul.   
  
Pera Museum is hosting an exhibition that is held with reference to this first photography trip. 
Entitled ‘A Road Story: 180 Years of Photography’, the exhibition brings together photos 
taken by master photographers exploring the historical cities on that same route including  
Coşkun Aral, Laleper Aytek, Ali Borovalı, Murat Germen, Sinan Koçaslan, Yusuf Sevinçli, 
Alp Sime, Lale Tara, Serkan Taycan and Cem Turgay. Curated by Engin Özendes, the exhibition 
can be visited at Pera Museum in Beyoğlu, Istanbul until 1 March.  

FOTOĞRAFIN ARDINDA 180 YIL
1839’da, fotoğrafın bulunmasının hemen ardından üç Fransız sanatçı, Émile Jean Horace Vernet,  
Charles Marie Bouton ve Frédéric Auguste Antoine Goupil-Fesquet, Marsilya’dan başlayıp 
Doğu’nun tarihi şehirlerine uzanan bir fotoğraf gezisine çıktılar. Malta ve Santorini üzerinden 
İskenderiye, Kahire, Kudüs, Akra, Şam ve Beyrut da dahil farklı şehirlere uğrayan sanatçıların yolu 
İzmir, Çanakkale ve İstanbul’a da düştü.

Pera Müzesi, bu ilk fotoğraf gezisinin gerçekleşmesinin 180. yılına atıfta bulunan bir sergiye 
ev sahipliği yapıyor. “Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl” başlıklı sergi, usta fotoğraf 
sanatçıları Coşkun Aral, Laleper Aytek, Ali Borovalı, Murat Germen, Sinan Koçaslan, Yusuf 
Sevinçli, Alp Sime, Lale Tara, Serkan Taycan ve Cem Turgay’ın aynı rota üzerindeki tarihi 
kentlerde çektiği fotoğrafları bir araya getiriyor. Küratörlüğünü Engin Özendes’in üstlendiği sergi, 
1 Mart’a kadar İstanbul, Beyoğlu’ndaki Pera Müzesi’nde ziyaret edilebilir.
peramuzesi.org.tr

TREND / Hotwire

1- Cem Turgay
İzmir “Kadifekale”, 2019

2- Serkan Taycan
Malta, 2019

3- Alp Sime
Çanakkale / Dardanelles, 2019

1

2

3



22 PEGASUS _
 
Şubat / February  2020

TREND / Hotwire

An exhibition featuring the 40 artworks by the couple Eren Eyüboğlu-
Bedri Rahmi, the members of one of the most important groups in 
the history of Turkish Art, are presented to art lovers in Istanbul. The 
exhibition which is named after one of the lines of Bedri Rahmi to 
be entitled as  “Yalnızlığın Mis Kokmalı’’ (Your Loneliness Should be 
Fragrant) features around 100 works produced by the couple during 
various periods of their art careers. Held through the collaboration 
of Galeri Selvin and Harmonyhip, the exhibition can be seen 
in Abdi İpekçi Street No. 45 in Nişantaşı until 15 February. 

Türk sanat tarihinin en önemli topluluklarından “d Grubu”nun önemli 
üyelerinden olan Eren Eyüboğlu-Bedri Rahmi çiftinin daha önce 
gün yüzüne çıkmamış 40 tablosunu da içeren bir sergi, İstanbul’daki 
sanatseverlerle buluşuyor. İsmini Bedri Rahmi’nin bir dizesinden 
alan “Yalnızlığın Mis Kokmalı’’ sergisinde çiftin sanat hayatlarının 
farklı dönemlerinden 100’e yakın eser bulunuyor. Galeri Selvin ve 
Harmonyhip işbirliğiyle gerçekleşen sergiyi 15 Şubat’a dek Nişantaşı’nda, 
Abdi İpekçi Caddesi No. 45’te gezebilirsiniz.

THE UNKNOWN WORKS OF EYÜBOĞLU  
COUPLE COME TO LIGHT

EYÜBOĞLU ÇİFTİNİN 
BİL İNMEYEN ESERLERİ  
GÜN IŞIĞINA ÇIKIYOR



24 PEGASUS _
 
Şubat / February  2020

TREND / Hotwire

Nevra Serezli Yıllar 
Sonra Sahnede
İspanyol yazar Alejandro Casona’nın 
duygusal komedisi, dağılan bir 
aileyi bir araya getirmek ve eşini 
torununa kavuşturmak isteyen bir 
adamın yaptıklarını anlatıyor. Nevra 
Serezli, Nuri Gökaşan, Arif Güney, 
Burcu Kazbek ve Oral Özer da dahil 
ünlü oyuncuların sahneyi paylaştığı 
oyunu Nedim Saban yönetiyor. 
Oyun Şubat ayında İstanbul, 
Ankara, Konya, Kayseri, İzmir ve 
Antalya da dahil farklı şehirlerde 
izleyicilerle buluşuyor.

Efsane Kadınlar 
Sorguda
Erdi Işık’ın kaleme aldığı ve Ali 
Düşenkalkar’ın yönettiği oyunda 
Salvador Dali bir cinayete kurban 
gidiyor ve katil zanlısı olarak dört 
ünlü kadın; Marilyn Monroe, Virginia 
Woolf, Edith Piaf ve Frida Kahlo 
sorgulanıyor. Kahramanların kendi 
iç dünyalarında yolculuğa çıktığı 
oyunda Hatice Aslan, Devrim Nas, 
Hande Soral, Gülin İyigün ve Açelya 
Devrim Yılhan rol alıyor. Oyun 
15 Şubat’ta Kadıköy Halk Eğitim 
Merkezi’nde izlenebilir. 

Years Later  
Nevra Serezli on Stage  
The Spanish author Alejandro 
 Casona’s emotional comedy, tells 
the story of a man who strives to 
bring together a broken home 
and get his spouse to meet her 
grand child. Starring famous 
players including Nevra Serezli, 
Nuri Gökaşan, Arif Güney, Burcu  
Kazbek and Oral Özer, the play is 
directed by Nedim Saban. The play 
will be meeting with audience in 
İstanbul, Ankara, Konya, Kayseri,  
İzmir and Antalya as of February.  

Legendary Women  
on Query  
In the play written by Erdi Işık and 
directed by Ali Düşenkalkar, Salvador 
Dali is murdered and four famous  
women suspects, Marilyn Monroe,  
Virginia Woolf, Edith Piaf and Frida  
Kahlo, are interrogated. In the play  
where the heroes set out on an  
internal journey Hatice Aslan, Devrim  
Nas, Hande Soral, Gülin İyigün and  
Açelya Devrim Yılhan take part. The  
play can be seen on 15 February 
at Kadıköy Community Education 
Center in Istanbul.   

SEZEN AKSU ŞARKILARIYLA 
EGE’YE YOLCULUK

JOURNEY TO THE AE GE AN WITH 
THE S ONGS OF SE ZEN AKSU   
The musical, “Girls of Izmir”, which invites its spectators to an Aegean 
town to warm the hearts with Sezen Aksu’s songs, brings dance, music 
and fun together. Starring successful names such as Gökçe Bahadır,  
Olgun Toker, Burak Sevinç, Derya Alabora, Parla Şenol, Nihan  
Büyükağaç and Seda Akman, the musical is directed by Gaye Cankaya.  
Written by Serdar Saatman, the musical can be seen in Uniq Hall 
Maslak, Istanbul on 7-9 February.  

İzleyicileri Sezen Aksu’nun şarkıları ile içleri ısıtacak bir Ege kasabasına 
konuk eden “İzmir’in Kızları” müzikali, dans, müzik ve eğlenceyi 
sahnede bir araya getiriyor. Gökçe Bahadır, Olgun Toker, Burak 
Sevinç, Derya Alabora, Parla Şenol, Nihan Büyükağaç ve Seda Akman 
da dahil başarılı isimleri oyuncu kadrosunda buluşturan müzikalin 
yönetmenliğini Gaye Cankaya üstleniyor. Serdar Saatman’ın kaleme 
aldığı müzikal, 7-9 Şubat tarihleri arasında İstanbul, Maslak’taki Uniq 
Hall’da izlenebilir.
uniqistanbul.com
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Dansta cinsiyet ayrımcılığı vurgulamak ve dansla birlikte kız çocukları ve kadınlara kendilerini daha 
iyi ifade edebilecekleri bir platform yaratmak amacıyla ortaya çıkan Urban Spirit - HipHop’un Dansçı 
Kadınları projesi kapsamında bir araya gelen dans tutkunları, tecrübeli dans eğitmenleriyle çalışarak 
yaratıcılıklarını ortaya çıkarma imkânı buluyor. Bu sene 15-16 Şubat tarihlerinde Zorlu PSM Sky 
Lounge’da dansseverlerle buluşacak etkinlik programında dört farklı street-dance atölyesi ve freestyle 
dans yarışması ile yerli ve yabancı başarılı kadın koreograflardan birkaçının performansı yer alıyor.
zorlupsm.com.tr . streetdancecarnival.com 

The dance lovers who come together within the scope of the Urban Spirit – Women Dancers 
of HipHop project brought about to put emphasis on gender discrimination in dance and to create 
a platform so that girls and women can better express themselves through dance, get the 
chance to bring about their creativity by working with experienced dancing coaches. To be 
held at Zorlu PSM Sky Lounge this year on 15-16 February for dance lovers, the event program 
features four different street-dance workshops and a freestyle dance contest and the performances 
of some successful foreign and local woman choreographers.  

WOMEN DANCERS OF HIPHOP   

HİPHOP’UN DANSÇI KADINLARI 

Barok Esintiler  
Hem barok hem erken klasik 
dönem eserlerini seslendiren 
ve 30 yılı aşkın süredir dünyanın 
her yerinde konserler veren 
İtalyan müzik grubu Europa 
Galante, İstanbul’daki klasik 
müzik dinleyicileriyle buluşuyor. 
17 Şubat’ta İş Sanat Kuleleri’nde 
düzenlenecek konserde Vivaldi’nin 
eserlerini seslendirecek gruba ünlü 
mezzosoprano Vivica Genaux da 
eşlik ediyor. 
issanat.com.tr

Winds of Baroque    
Europa Galante, the Italian music 
ensemble, which has been giving 
concerts all around the world 
for the last 30 years playing 
both baroque and early classical 
period pieces, is meeting with 
the classical music audience 
in Istanbul. In the concert 
to be held on 17 February 
at İş Sanat Towers, mezzo-
soprano Vivica Genaux will be 
accompanying the ensemble 
that will be playing Vivaldi’s 
compositions.   

Yeni Türkü 40 Yaşında 
İlk albümleri “Buğdayın Türküsü”nü 
1979 yılında çıkaran, pek çoğu 
şiirlerden bestelenen unutulmaz 
şarkılara imza atan Yeni Türkü, 
40. yılına özel olarak konser ve 
etkinliklerle sevenleriyle buluşmaya 
devam ediyor. 21 Şubat’ta İstanbul, 
Bostancı Gösteri Merkezi’nde 
düzenlenecek Yeni Türkü 40. Yıl 
Senfonik Konseri’nde sürpriz 
konuklar da grup üyeleriyle birlikte 
sahneye çıkacak.
bgmonline.net

Yeni Türkü Celebrates 
40th Anniversary    
Releasing their first album “Buğdayın  
Türküsü” (The Song of the Wheat) 
in 1979 and producing many songs 
by composing famous poems, Yeni 
Türkü is continuing to come together  
with fans with a series of 40th  
anniversary special concerts and  
events. In the Yeni Türkü 40th  
Anniversary Symphonic Concert to 
be held at Bostancı Show Center, 
Istanbul on 21 February, surprising 
names will be taking the stage with 
the members of the band.  
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1917
Oscar’ın habercisi kabul edilen Altın Küre Ödülleri’nde “En İyi Film” 
seçilen ve Sam Mendes’e de “En İyi Yönetmen” ödülünü kazandıran 
“1917”, yılın en iddialı yapımlarından biri. Film, I. Dünya Savaşı sırasında 
Britanya ordusunda görevli iki askerin üstlendiği ve yüzlerce askerin 
yaşamını kurtaracak zorlu bir görevi konu alıyor. Hikâyeyi gerçek 
zamanlı olarak ilerleten Mendes, savaşı çarpıcı bir biçimde aktarabilmek 
için Oscar ödüllü görüntü yönetmeni Roger Deakins ile çalışmış. George 
MacKay ve Dean-Charles Chapman’ın başrolleri paylaştığı film,  
7 Şubat’ta vizyona giriyor. 

1917
Getting “Best Movie” Award at the Golden Globes, which is regarded 
as the harbinger of the Academy Awards, and bringing Sam Mendes a 
“Best Director” award, “1917” is one of the most noticeable productions of 
the year. The movie tells the story of a mission overtaken by two soldiers 
serving the British Army in WWI to save the lives of hundreds. Running 
the plot in real time, Mendes has worked with the Academy Award 
winning cinematographer Roger Deakins to convey the war in the 
most striking manner. Starring George MacKay and Dean-Charles 
Chapman, the movie will be in theatres on 7 February.

Boyalı Kuş 
Jerzy Kosinski’nin II. Dünya Savaşı’nın 
kaotik ortamından etkilenmemesi 
için ailesi tarafından uzak bir köye 
gönderilen bir çocuğun öyküsünü 
anlattığı romanı Boyalı Kuş, 
beyazperdeye uyarlandı. Yönetmen 
Václav Marhoul’un bu ünlü kitaptan 
uyarladığı ve siyah-beyaz çektiği 
filmin başrollerinde Petr Kotlar, Stellan 
Skarsgård, Harvey Keitel ve Udo Kier 
oynuyor. Film, 28 Şubat’ta seyirci ile 
buluşuyor.

Renklerde  
Kaybolan Hayat
Türk resminin büyük ustası Fikret 
Mualla’nın hayatı izleyicilerle 
buluşuyor. Çekimlerine 2008 yılında 
başlanan filmin tamamlanması maddi 
sıkıntılar nedeniyle 10 yıldan fazla 
sürmüş. Metin Güngör’ün yönettiği 
ve aynı zamanda Fikret Mualla’yı 
canlandırdığı filmde, Okan Bayülgen, 
Ali Poyrazoğlu, Bora Gencer ve Bedri 
Baykam da dahil ünlü isimler yer alıyor. 
Film, 21 Şubat’ta vizyonda! 

The Painted Bird  
Jerzy Kosinski’s novel The Painted 
Bird which tells the story of a child 
sent by his family to a remote 
village not to be affected from the 
chaotic environment of WWII is 
adapted to the silver screen. Adapted 
by director Václav Marhoul from this 
book and shot in black and white,  
the movie stars Petr Kotlar,  
Stellan Skarsgård, Harvey 
Keitel and Udo Kier. It will be in 
theatres on 28 February.  

A Life Lost in Hues  
The life of Fikret Mualla, the great 
master of Turkish painting is being 
presented to the viewers. The 
production started in 2008 but 
the completion of the movie 
took more than a decade due 
to financial problems. Directed 
by Metin Güngör who also 
portrays Fikret Mualla, the movie  
stars celebrities including 
Okan Bayülgen, Ali Poyrazoğlu, 
Bora Gencer and Bedri Baykam.  
It will be in theatres on 21 February!   
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Conveying the 50s, 60s and 70s through the music 
of the era before, Derya Bengi takes the readers to 
the 80s this time. From “Acısız” arabesque  
(a genre of Turkish music) to “Züğürt Ağa” (a famous 
movie of the era), from Ahmet Kaya to Sezen Aksu, 
Michael Jackson to Madonna, the artworks and 
artists which have left their mark on the era are the 
main material for the new book of the series. And 
the sub-heading of the book is named after the 
famous song of Ahmet Kaya: “On one side we shed 
our leaves / On the other spring is in full blossom”, 
with reference to the turbulent years following 
the 1980s coup d’etat.  

Daha önce 50’li, 60’lı ve 70’li 
yılları, dönemin müzikleri 
üzerinden anlatan Derya Bengi, 
okurları bu kez 80’li yıllara 
götürüyor. Acısız arabeskten 
“Züğürt Ağa”ya, Ahmet 
Kaya’dan Sezen Aksu’ya, Michael 
Jackson’dan Madonna’ya kadar, 
döneme damga vurmuş sanatçılar 
ve eserler, serinin yeni kitabının 
ana malzemesini oluşturuyor. 
Kitap, alt başlığını ise 1980 
darbesi sonrasında yaşanan 
çalkantılı yıllara atfen, Ahmet 
Kaya’nın ünlü şarkısından alıyor: 
“Yaprak döker bir yanımız / Bir 
yanımız bahar bahçe”.
ykykultur.com.tr

TURKEY IN THE 80S:

DICTIONARY WITH ALL THAT JAZZ 
Seyahat Jurnali

Yazdığı ve uyarladığı oyunlar sayesinde 
“Osmanlıların Molière’i” olarak tanınan Âli Bey’in 

kaleme aldığı günce, onun bir devlet görevlisi 
olarak 1885-88 yıllarında Osmanlı coğrafyasının 

İstanbul’a uzak bölgelerindeki seyahatini 
anlatıyor. Metin, Mefharet Kandemir tarafından 

günümüz Türkçesine aktarıldı.
iskultur.com.tr

Travel Journal  
The journal penned by Âli Bey, known as 

“Ottoman Molière”, thanks to the plays he wrote 
and adapted, depicts his travels as a government 

official between 1885-88 in the Ottoman land,  
far away from Istanbul. The text is transliterated 

into modern Turkish by Mefharet Kandemir.  

İşkencecinin Gölgesi
Bilimkurgu edebiyatın önemli isimlerinden Gene 

Wolfe’un başyapıtı “Yeni Güneş Kitabı” serisinin ilk 
kitabı, İşkenceciler Loncası’nda çırakken kurbanına 

merhamet ederek en büyük mesleki günahı 
işleyen Severian’ın sürgününü anlatıyor. Dünya 
Fantezi En İyi Roman Ödülü ile İngiliz Bilimkurgu 

Derneği En İyi Roman Ödülü’nün sahibi olan kitabı 
Kerem Sanatel Türkçeye kazandırdı.  

ithaki.com.tr 

Shadow of the Torturer 
The first book of Gene Wolfe’s 

masterpiece, “The Book of the New Sun” 
series tells the story of Severian’s exile, who 

committed the greatest professional sin of all, 
and had mercy on his victim when he was an 
apprentice in the Guild of Torturers. The book 

won World Fantasy Award and the British 
Science Fiction Association Award, and is 
translated into Turkish by Kerem Sanatel.  

80’Lİ YILLARDA TÜRKİYE: 
SAZLI CAZLI SÖZLÜK 
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Zombi Köpekler Bir Numara
İngiliz yazar ve çizer Liz Pichon’ın ünlü “Tom 
Gate” serisi, 11. serüveni Zombi Köpekler Bir 
Numara ile çocuklara eğlenceli bir macera 

vadediyor. İpek Güneş Çıgay’ın Türkçeye 
kazandırdığı kitapta, Tom ve arkadaşları, bu kez 
müzik grupları Zombi Köpekler’i dünya çapında 
üne kavuşturacak dâhiyane fikirler üretmenin 

derdine düşüyor. 
tudem.com

Known for her adult fairytales,  
Judith Malika Liberman has penned 
one for children this time. With First 
Imagine, the first book of the series 
called “Fairytales with Songs”, which is 
written in Turkish, Liberman is showing 
the children the importance of imagination 
and creativity. You can also listen to the 
narration and the songs of Liberman from 
YouTube and SoundCloud platforms 
for free by getting the QR code on First 
Imagine, which is illustrated 
by Zeynep Özatalay.   

Yetişkinlere anlattığı masallarla tanınan 
Judith Malika Liberman, bu kez kalemini 
çocuklar için eline aldı. “Şarkılı Masallar” 
isimli Türkçe yazılan serinin ilk kitabı Önce 
Hayal ile Liberman, çocuklara hayal kurma 
ve yaratıcılığın önemini gösteriyor. Zeynep 
Özatalay’ın resimlendirdiği Önce Hayal’in 
üzerinde yer alan QR kodunu telefona ya 
da tablete okutarak Liberman’ın anlatımını 
ve şarkıları, YouTube ve SoundCloud 
platformlarından ücretsiz olarak dinlemek de 
mümkün. 
redhouse.com.tr

FIR ST 
IMAGINE  

Gümüş Karıncalar  
Bilim insanı bir anne ve babanın çocuğu olan 
Ayaz’ın hayatı ebeveynlerinin çalıştığı Sahra 
Çölü’ndeki araştırma merkezine gitmesiyle 

değişir. Tunus’taki Gümüş Karıncalar Araştırma 
Merkezi’nde başlayan serüven, uzay merkezinde 
nanoteknoloji çalışmalarına kadar uzanır. Elçin 

Kuzucu’nun kaleme aldığı kitabı Ceyda Karlı 
resimlendirmiş.   

altinkitaplar.com.tr 

Silver Ants
The offspring of a scientist couple, Ayaz’s life 
changes when he goes along with his parents 
to the research centre where they work in the 

Sahara desert. The adventure that starts at the 
Silver Ants Research Centre in Tunisia leads 
to a research on nanotechnology in a space 
centre. The book penned by Elçin Kuzucu is 

illustrated by Ceyda Karlı.

ÖNCE HAYAL

Dog Zombies Rule
British author and illustrator 

Liz Pichon’s famous “Tom Gate” series  
promises an entertaining adventure  
with its 11th adventure Dog Zombies 
Rule. Translated into Turkish by İpek  

Güneş Çıgay, Tom and his friends are after 
finding genius ideas to get their music band  

Dog Zombies to rise to worldwide fame.
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Introducing children aged 0-6 to 
classical music, “Baby Concerts – The 
Dance of the Notes” recital presents the 
live performances of four musicians. The 
little music lovers get the chance to listen 
to world-renowned composers including 
Tchaikovsky, Vivaldi, Grieg, Mozart, 
Bach and Rossini in a fairytale. A short 
ballet performance accompanies this 
classical music recital that lasts for 
about 45 minutes. Those who would 
like to acquaint their children with 
the melodies of the famous composers 
can take their place in the event to be 
held on 9 February at Zorlu PSM Sky 
Lounge.  

CL AS SICAL MUSIC 
F OR YOUNGSTER S 

0-6 yaş arası çocukları klasik müzikle 
tanıştıran “Baby Concerts - Notaların Dansı” 
dinletisinde dört müzisyen canlı performans 
gerçekleştiriyor. Minik müzikseverler 
Çaykovski, Vivaldi, Grieg, Mozart, Bach ve 
Rossini de dahil dünyaca ünlü bestecilerin 
eserlerini bir masalın içinde dinleme imkânı 
buluyor. Yaklaşık 45 dakika süren bu klasik 
müzik dinletisine kısa bir bale performansı 
da eşlik ediyor. Çocuklarını ünlü bestecilerin 
melodileriyle tanıştırmak isteyen anne-
babalar, 9 Şubat’ta Zorlu PSM Sky Lounge’da 
gerçekleşecek etkinlikte yerini alabilir.
zorlupsm.com

MİNİKLER İÇİN 
KLASİK MÜZİK

Küçük Viking 
İşbaşında 
80’lere damga vuran ve 2013’ten 
itibaren animasyon olarak yeniden 
çekilen çizgi film “Vikingler”, 
maceralarına beyazperdede devam 
ediyor. Bu kez, Viking köyünün küçük 
kahramanı Viki, babası Halvar’ın ele 
geçirdiği ancak kontrol edemediği 
sihirli kılıcın neden olduğu sorunlarla 
baş etmeye çalışıyor. “Vikingler - 
Sihirli Kılıç” 21 Şubat’tan itibaren 
sinemalarda. 

Karıncaların Büyülü 
Dünyası
Barış Can Çelik’in yazıp yönettiği 
“Çalışkan Karıncalar” oyunu minikleri 
karıncaların dünyasına davet ediyor. 
Çalışmayı çok seven, yazları çalışıp 
kışları yorgunluk atan ve Kraliçe 
Karınca’nın sözünden çıkmayan 
karıncalar, çocuklara birlikteliği, 
sevgiyi ve eğlenceyi anlatıyor. Oyun 
23 Şubat’ta İstanbul Bahçelievler’deki 
1001 Sanat’ta izlenebilir.
oyuncutayfasi.com.tr

Little Viking At Work     
Leaving a mark on the 80s and redone 
as an animation and broadcasted 
since 2013, the adventures of the 
iconic cartoon series, “Vikings”,  
are now on the silver screen. This 
time, Vic, the little hero of 
the Viking village tries to cope 
with the problems that arise 
due to the magic sword his 
father took possession of  but can not 
control. “Vic, The Viking and the Magic 
Sword” is on the silver screen as 
of 21 February.   

The Fascinating  
World of Ants  
“Hardworking Ants”, a play written 
and directed by Barış Can Çelik, 
invites the little ones to the world of 
ants. Tied to the apron strings of the  
Queen Ant, the ants who like to work 
all summer long and rest during 
the winter time, tell a story of unity, 
love and fun to the children. The 
play can be seen at the 1001 
Sanat in Bahçelievler, Istanbul on  
23 February.  
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Gaining the appreciation of sports lovers 
and the international cycling society in a 
short time, 3rd  Tour of Antalya Powered 
by AKRA is held on 20-23 February. 27 
teams and 162 cyclists from 22 countries 
are attending the tour consisting of 4 
stages. The cyclists who cover around 
546 kilometres in nearly four days, go 
into a vehement contention on the tracks 
surrounded by Antalya’s exquisite nature.  

Yardımseverlik Adına Koş 
Yurtdışında “charity run” adıyla bilinen 

kolektif yardımseverlik koşuları kapsamında 
yapılan Runatolia Maratonu, 28 Şubat-1 

Mart tarihleri arasında Antalya’da koşuluyor. 
Bu yıl 15. kez düzenlenen maratona 

profesyonel atletlerin yanı sıra amatör 
sporcular da katılabiliyor. Üç günlük etkinlik 

programında “Minik Adımlar Koşusu”, 
“Yüksek Topuk Koşusu”, “Terracity Halk 
Koşusu” ve “Baby Run” da dahil farklı 

kategorideki koşular yer alıyor. Runatolia 
Maratonu’nun yaklaşık 10 bin sporcuya, 

Terracity Halk Koşusu’nun ise yaklaşık 4 bin 
katılımcıya ev sahipliği yapması bekleniyor. 

runatolia.com

Run for Charity     
Within the scope of the collective 

charity runs, Runatolia Marathon will 
be held between 28 February- 1 March 

in Antalya. Held for the 15th time this 
year, the marathon can be attended by 

amateur athletes as well as 
professionals. The three day program 

features runs in various categories 
such as “Tiny Steps Run”, “High Heels 
Run”, “Terracity Public Run” and “Baby 
Run”. Runatolia Marathon is expected  

to host around 10 thousand  
athletes, whereas Terracity Public Run is 

expected to host 4 thousand participants.   

INTERNATIONAL 
C YCLING TOUR IN 
ANTALYA   Kısa sürede sporseverlerin ve uluslararası 

bisiklet camiasının beğenisini kazanan Tour 
of Antalya Powered by AKRA, 20-23 Şubat 
tarihleri arasında üçüncü defa düzenleniyor. 
Dört etaplık yarışmaya bu yıl 22 ülkeden  
27 takım ve 162 bisikletçi katılıyor. Dört 
gün boyunca yaklaşık 546 km yol kat edecek 
sporcular, Antalya’nın olağanüstü doğasıyla 
çevrili parkurlarda kıyasıya bir mücadeleye 
girişiyor.
tourofantalya.com

ANTALYA’DA 
ULUSLARARASI 
BİSİKLET TURU
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SENİN KENTİN NERESİ?

Yeni filmi “Aşk Tesadüfleri Sever 2” ile bu ay 
beyazperdenin konuğu olan yönetmen Ömer 
Faruk Sorak, İstanbul’dan sonra kendisinde en çok 
iz bırakan kentin Paris olduğunu söylüyor. Burada 
attığınız her adımda kente ve mimarisine saygı duyan 
insanlarla karşılaşılabileceğini belirten Sorak, Paris’in 
sevdiği köşelerini anlatıyor.  

WHIC H  ONE  IS YOU R CIT Y ?
Coming to the theatres this month with his movie “Love Likes Coincidences 2”, 
director Ömer Faruk Sorak says that the city that has left an indelible 
impression on him the most after Istanbul is Paris. Saying that you can come by 
people who respect the city and its architecture at every step, Sorak tells us about 
the corners of Paris he loves the best.   

 HAZIRLAYAN / COMPILED BY:  HANDE ÇETIN ONGUN

[ Ö M E R  FA R U K  S O R A K  -  PA R İ S ]

Paris’teki en sevdiğim 
restoranlardan biri, harika 
lezzetlere sahip Cesar  
Restaurant! Les Gobelins metro 
istasyonunun yakınlarındaki Rue  
Mouffetard Market adlı minik 
sokak pazarını da mutlaka 
gezmenizi tavsiye ederim.  

One of the restaurants I like the most in Paris is the Cesar 
Restaurant which offers wonderful culinary delights!  
I would definitely recommend you to visit Les Gobelins  
beside the subway station, and Rue Mouffetard Market,  
the mini street market.  

Paris’te genellikle şehrin sanat 
dolu sokaklarında dolaşarak 
vaktimi geçiriyorum. Paris’te 
bulunan bağımsız kitabevi 
Shakespeare and Company’de  
ya da dünyanın çeşitli 
yerlerinden günlük film  
gösterimleri yapan  

Cinémathèque Française’de vakit geçirmek 
oldukça keyifli. Çok klasik bir öneri olacak belki 
ama Louvre Müzesi’ni de es geçemem. Paris’e giden 
herkesin mutlaka görmesi gereken bir müze!   

In Paris, I generally spend time strolling along the 
artful streets of the city. It is quite enjoyable to spend 
time in the independent bookshop Shakespeare and 
Company, and Cinémathèque Française which does 
daily screenings of world cinema. It might be a very 
common recommendation but I have to mention 
about the Louvre Museum too. It is a museum that 
everyone who visits Paris must see!   

Uzun yıllar orada kaldığım ve turist gibi değil de oranın 
vatandaşı gibi vakit geçirdiğim için Paris’in bendeki 
yeri çok ayrı. Beni çok etkileyen yönlerinden biri de, her 
attığım adımda kentine ve mimarisine saygı duyan 
insanların olması… Paris’in en güzel tarafı ise İstanbul’a 
dönüşü. Çünkü benim asıl şehrim İstanbul!  

Having stayed in Paris for a long time and spending 
time there not just like a tourist but as a local, the city 
means so much more to me. One of its features that 
impresses me the most is to meet people who respect 
the city and its architecture at every step… And the best 
thing about Paris is the return to Istanbul. For my true 
gem is absolutely İstanbul!  



40 PEGASUS _
 
Şubat / February  2020

TREND / HotwireTREND / Hotwire

Çiya’nın kurucu şefi Musa Dağdeviren’in 
hazırladığı ve Phaidon tarafından 
yayımlanan The Turkish Cookbook 550 
tarifle Türk mutfağını sadece dünyaya 
tanıtmakla kalmıyor, onun zenginliğini ve 
kültürel derinliğini de bir kez daha hatırlatıyor. Bu ay,  
Gourmand Yemek Kitapları Ödülleri’nde Şefin Kitabı ve  
Akdeniz Bölgesi-Dun Gifford ödülleri ile Andre Simon Yemek ve  
İçki Kitapları Ödülleri’nde Jüri Özel Ödülü’nü kazanan kitaptan  
bir tarifi paylaşıyoruz.

ELMA DOLMASI

S T UF F ED APPLE S
Prepared by the founding chef of Çiya, Musa Dağdeviren and 
printed by Phaidon, The Turkish Cookbook does not only promote 
Turkish cuisine to the world with 550 recipes, but reminds everyone, 
once again, of its richness and cultural depth. This month, we share 
a recipe from the book that won Chef Book and Mediterranean-Dun 
Gifford awards at the Gourmand Cookbook Awards, and Special 
Commendation at the Andre Simon Food and Drink Book Awards.

Malzemeler
4 sert kırmızı elma (6 x 6 cm) 
2 yemek kaşığı limon suyu   
Harcı için:   
70 g (1/3 bardak) tereyağı  
300 g orta yağlı süt dana kıyması   
60 g orta daneli pirinç (ılık suda bekletilmiş)  
100 g  (1 bardak) dövülmüş ceviz içi   
1 çay kaşığı toz tarçın   
2 yemek kaşığı limon suyu  
1 yemek kaşığı elma pekmezi  
2 yemek kaşığı elma sirkesi   

Ingredients
4 hard red apples (6 x 6 cm)
2 tbsp lemon juice 
For the filling: 
70 g (1/3 cup) butter
300 g medium-fat minced (ground) veal 
60 g medium-grain rice, cooked
100 g  (1 cup) crushed walnuts 
1 tsp ground cinnamon 
2 tbsp lemon juice 
1 tbsp apple molasses 
2 tbsp apple cider vinegar

Hazırlanışı
Elmaların tepesini kesip bir kenara 
ayırın. İçlerini oyup harca katmak 
üzere bir kâseye alın ve çekirdek 
kısmını atın. Elmaları, içine limon 
suyu sıktığınız su dolu bir kapta 15 
dakika bekletin. Fırınınızı önceden 
160 dereceye ısıtın. 

İç harcı için tereyağını orta 
harlı bir tavada kızdırın. 
Tavaya dana kıymayı 
koyup yarım çay kaşığı 
tuz ilave edin ve 15 dakika 
pişirin. Süzdüğünüz pirinci, 
cevizi, tarçını, limon suyunu, 
elma pekmezini ve elma 
sirkesini de kıymaya ekleyip 
bir dakika daha pişirin ve 
iyice birbirine yedirin. 

Elmaları limon sulu sudan 
çıkarın. Üzerlerine ince 
delikler açın. Hazırladığınız 
harcı elmalara eşit miktarlarda 
doldurup üstlerine bastırın. Elmaların 
kenara ayırdığınız tepelerini üstlerine 
kapatın, sonra bunları bir fırın koyun 
ve üzerlerine 200 ml (aşağı yukarı  
1 bardak) limon suyu dökün. Fırında 
30 dakika pişirin.  

Preparation
Slice the tops off the apples. Set 
aside. Hollow out the apples, 
finely slice the flesh, put in a bowl 
and discard the cores. Soak the 
cases in water with the lemon 
juice for 15 minutes. Preheat 

oven to 160°C.

To make the filling, heat 
the butter in a saucepan 
over medium heat, add 
the veal and season 

with ½ teaspoon salt 
and cook for 15 minutes. 

Add the cooked rice, walnuts, 
cinnamon, lemon juice, 

apple molasses, apple 
cider vinegar and 
chopped apple and 
cook for another 

minute, until well 
combined.

Remove the apples from the 
lemon water. Poke holes in them. 
Fill equally with the mixture, 
press fırmly, replace the lids, then 
place in a roasting pan and pour 
over 200 ml (scant 1 cup) lemon 
water. Bake for 30 minutes.
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Golden Horn Robotics ekibi nasıl bir araya geldi?
Derin Kasap: Golden Horn Robotics’i robot yapımına olan merakımızı 
gidermek, bilgilerimizi paylaşmak için Eylül 2019’da kurduk. Farklı 
okullardan gelen, teknoloji meraklısı 14 lise öğrencisiyiz. Takımımıza 
benzeri deneyimleri daha önce yaşayan, bizden yaşça büyük dört mentor 
da rehberlik ediyor.  

Yürüttüğünüz çalışmalardan ve kazandığınız ödüllerden kısaca 
bahseder misiniz?
Deniz Öğretir: İstanbul’da GameX Off-Season organizasyonuna gönüllü 
olarak destek verdik. Geçen yıl Mersin’de yapılan ve 42 takımın katıldığı 
Turkish Robotics Off Season’da da robot performansında en yüksek puanı 
alan rookie (çaylak) takımı olduk. Ayrıca dünya çapında 3 bin 647 takım ve 
100 bine yakın lise öğrencisinin katılacağı, 5-8 Mart tarihleri arasında Los 
Angeles’ta düzenlenecek First Robotics Competition’da (FRC) ülkemizi 
temsil edeceğiz.

Bu önemli etkinliğe nasıl hazırlandınız?
D.K: Mekanik, elektronik, yazılım da dahil mühendislik eğitimleri alarak 
robotumuzu tasarlamaya, inşa etmeye ve programlamaya çalışıyoruz. 
Ayrıca robotumuzun inşasında çıkabilecek maliyetler ile yarışmaya 
katılabilmek için gerekli olan finansman için sponsorluk görüşmeleri de 
yapıyoruz. 

Robot teknolojileri üzerine çalışan gençler olarak Türkiye’de 
bu alanda verilen eğitimi ve çalışmalara verilen destekleri nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
D.Ö: Türkiye’de FRC yarışmaları Fikret Yüksel Vakfı tarafından düzenleniyor. 
Vakıf, rookie ve veteran (deneyimli) takımlara eğitim, elektrik, yazılım ve 
finans alanlarında profesyonel destek veriyor. Ülkemizde bu konuya dair 
eğitim içerikleri yeterli fakat destek veren kurum sayısı ne yazık ki az. Daha 
fazla kurumun gençlere destek vermesi gerekiyor.

How did the Golden Horn Robotics team come together?  
Derin Kasap: We founded Golden Horn Robotics in September 2019 to 
satisfy our curiosity for robot making and to share what we know. We 
are 14 technology enthusiast students coming from different high 
schools. Also four mentors who are older than us and had similar 
experiences guide our team.    
  
Can you talk about your projects and the awards that you have won, 
briefly?  
Deniz Öğretir: We provided volunteer support for GameX Off-Season  
organisation in Istanbul. Last year, we were the rookie team to get 
the highest score in the robotics performance category of Turkish 
Robotics Off Season which was held with the participation of 42 
teams in Mersin. And we will be representing our country in the First 
Robotics Competition  (FRC) which will be held in Los Angeles 
on 5-8 March with the participation of  3647 teams formed of 
nearly 100 thousand high school students.  
  
How did you prepare for this important event?  
D.K: Getting trained in engineering branches including mechanics,  
electronics, and software, we are trying to design, build and program 
our robot. And we are doing the necessary financing and sponsorship 
meetings to cover expenses that we might face during the building of 
our robot.   
  
As young people working on robot technologies, how do you 
evaluate the education and financial support in Turkey in this area?  
D.Ö: In Turkey, FRC competitions are held by the Fikret Yüksel  
Foundation. The foundation provides professional training in 
electronics, software and finance to rookie and veteran teams. In 
our country, the educational content for this area is sufficient but 
the number of supporting organisations is quite limited. Many more 
organisations need to back up the young people.  

Mart ayında Los Angeles’ta düzenlenecek FIRST Robotics  
Competition’da Türkiye’yi temsil edecek olan, teknoloji meraklısı 14 lise  
öğrencisinden oluşan Golden Horn Robotics’in üyeleri Derin Kasap ve 
Deniz Öğretir ile ekibin çalışmalarını ve gelecek planlarını konuştuk.  

  RÖPORTAJ / INTERVIEW: ÖZGÜR ELIBOL

ROBOT DÜNYASINA GENÇ SOLUK 

We talked with Derin Kasap and Deniz Öğretir, two students from 
the Golden Horn Robotics team consisting of 14 high school 
students to represent Turkey in the FIRST Robotics Competition 
that will be held in LA in March, about their studies and future 
plans.    

NEW BL O OD IN THE WORLD 
OF ROB OTS   
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Aikido Engel Tanımıyor Takımı ne zaman ve niçin 
kuruldu? 
Takımımız, 2014 yılında Engelliler İçin Japon 
Sanatları ve Sporları Kulübü Derneği bünyesinde 
İzmir Karşıyaka’da kuruldu. Engelli bireylerin 
aikido sanatının inceliklerini öğrenebileceğini 
tüm dünyaya kanıtlamayı amaçlıyoruz. Projemiz 
gönüllülük esası ile kurulduğu için engelli 
bireylerden hiçbir ücret talep etmiyoruz. Birlikte 
çalıştığımız engelli bireyler, takım halinde aldıkları 
eğitimle kendilerini engelsiz bir bireye karşı 
koruyabiliyor. Ayrıca kendilerine güvenleri artıyor. 
En önemli misyonlarımızdan biri de farkındalık 
yaratmak. 

Takımınızın profilinden bahseder misiniz?
Takımımız 20 ila 60 yaş arasındaki ortopedik, 
işitme, görme, hafif zihinsel engelli, MS hastası ya 
da Down sendromlu engelli bireylerden oluşuyor. 
Ayrıca dünyada, engelli grupları içerisinde kadın-
erkek karışık oluşturulmuş tek takıma sahibiz. 

Takım olarak şimdiye dek ne gibi 
organizasyonlarda yer aldınız?
2015 yılında Sofya’da düzenlenen aikido 
seminerine özel olarak davet edildik ve orada bir 
gösteri yaptık. Bunun yanında İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin düzenlediği ENGELSİZMİR 
kongrelerinde yer aldık ve özel davet aldığımız 
Azerbaycan’da eğitim ve seminerler düzenledik. 
Bu yıl da Tokyo 2020 Paralimpik Olimpiyatları’nda 
gösteri yapacağız.

Ülkemizde engellilerin spor faaliyetlerine erişimi 
için neler düşünüyorsunuz? Neler daha fazla 
yapılabilir? 
Engelli sporcuların başarıları daha fazla 
tanıtılmalı. Ayrıca sponsor desteği de çalışmaların 
sürmesi için gerekli. Bu amaçla Japonya’daki 
Paralimpik Olimpiyatları’nda yarışacak sporculara 
manevi destek olabilmek için 24 Nisan-19 Mayıs 
tarihleri arasında İzmir’den İstanbul’a bir destek 
yürüyüşü gerçekleştirmeyi planlıyoruz. 

When and how did the Aikido knows no Disablements Team was established?   
Our team was founded in Karşıyaka, Izmir in 2014 under the roof of Japanese Arts 
and Sports Club Association. We aim to show the whole world that individuals 
with disablements can learn the advertence of the art of aikido. Considering that 
our project is based on volunteer work, we don’t charge the disabled individuals. 
The disabled individuals can defend themselves against a person without disablements 
with the training they get as a team. Their self-confidence rises too. And our key 
mission is to raise awareness.   
  
Can you talk about the profile of your team?  
Our team consists of individuals of ages 20-60 who have orthopaedic, hearing, and  
visual impairments,  mildly mentally challenged, MS patients and Down syndromed  
individuals. Moreover, we are the sole team consisting of men-women, mixed disabled 
individuals.   
  
Until now, in which organisations did you take part in as a team?  
We were especially invited to the aikido seminar held in Sophia in 2015 and performed  
a show there. Besides that, we attended the ENGELSIZMIR (İzmir Without Disablements) 
congress organised by Izmir Metropolitan Municipality and held training sessions and 
seminars in Azerbaijan upon the special invitation we’d received. And this year, we will 
be performing a show in the Tokyo 2020 Paralympic Games.  
  
What do you think of the access of disabled individuals to sports? What more can be 
done?  
The success stories of disabled people should be promoted more. Sponsorship is also 
required to sustain their efforts. We are planning to organise a support walk from Izmir 
to Istanbul between 24 April – 19 May to provide moral support to the athletes who will 
be competing in the Paralympic Games in Japan.   

Engelli bireylere ücretsiz aikido eğitimi veren 
“Aikido Engel Tanımıyor Takımı”nın hikâyesini 
Aikido Organizasyonu Spor Kulübü Derneği ve 
Engelliler İçin Japon Sanatları ve Sporları Kulübü 
Başkanı Engin Ergin’den dinledik. 

  RÖPORTAJ / INTERVIEW: ÖZGÜR ELIBOL

AİKİDO ENGEL 
TANIMIYOR

We listened to the story of the “Aikido Knows No Disablements Team”  
which provides aikido training to disabled individuals free of charge from Engin Ergin, 
Aikido Organisation Sports Club Association and Japanese Arts and Sports Club 
President for the Disabled.   

AIKID O KNOWS NO DISABLEMENTS
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“Sahnede Olmak Benim İçin  
Bir Meditasyon”  

[ Y E T K İ N  D İ K İ N C İ L E R ]

“PROFESYONEL” OYUNU ILE ON SEZONDUR DEVLET TIYATROLARI’NDA KAPALI GIŞE OYNAYAN YETKIN DIKINCILER, 
BEYAZ EKRANA MESAFELI DURSA DA FARKLI PROJELERLE SANATSEVERLERIN KARŞISINA ÇIKMAYA DEVAM EDIYOR. 

USTA OYUNCU ILE CIHANGIR’DE BULUŞTUK VE “SIĞINAĞIM” DEDIĞI TIYATRO ÜZERINE SOHBET ETTIK.

Even though Yetkin Dikinciler, who has been playing in “The Professional” for the State Theatres sold out for the last ten 
seasons, stays a bit far away from the TV, he continues to meet art lovers with different projects. We met with the master actor 

in Cihangir and talked about theatre which he calls “my sanctuary”.  

“BEING ON STAGE IS A KIND OF A MEDITATION FOR ME”  

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: HANDE ÇETİN ONGUN FOTOĞRAFLAR / PHOTOGRAPHS: AHMET ÖZGÜR ÖZGER

“Profesyonel” on sezondur kapalı gişe oynuyor. Halen izlememiş olanlar 
için kısaca oyundan bahseder misiniz?
Duşan Kovaçeviç’in kaleme aldığı “Profesyonel”, Yugoslavya’nın 
dağılma sürecinde ve sonrasında geçen bir hikâye. Yeni bir düzen 
oluşturabileceğini ve bunun eskisinden daha iyi olabileceğini 
düşünen birinin yeni düzenle ve adı “düzen” oldukça, yeninin 
eskisinden hiçbir farkının olmadığıyla yüzleşmesi. Ben bir 
edebiyat adamını canlandırıyorum: Toplum için mücadele ediyor 
ama yanı başındaki oğluyla iletişimi kötü. Eşinden ayrılmış. 
Annesiyle kopmuş. Bülent’in (Emin Yarar) canlandırdığı, bu 
tip adamları “düzen” için tehlikeli bulan “profesyonel” adlı gizli 
polisse düzene o kadar inanıyor ki ona karşı olan herkes, bizzat 
kendisinin düşmanı. Ama o kadar yıl devlete hizmet etmesine 
rağmen, her şey bittiğinde, sağlık sorunlarıyla boğuşan biri 
olarak kalakalıyor. İkisi de yarım kalmış hayatlarıyla sonunda 
kucaklaşıyor. 
On sezon boyunca oyuna olan ilginin devam etmesini neye 
bağlıyorsunuz?
İnsanların eleştirebilmek için bile birbirini anlaması gerekiyor. 
Anlamaya çalıştığınızda karşınızdakinin gerekçelerini de 
analiz edebiliyorsunuz. İhtiyacımız olan da bu. Bu oyunda iki 
karakter de bunun farkına varıyor; tabii seyirci de… 90’lar 
Yugoslavya’sında yazılmış olsa da bu coğrafyanın insanlarının 

“The Professional” has been playing sold out for the last ten 
seasons. Can you briefly talk about the play for those who have not seen 
it yet?  
Penned by Dušan Kovačević, “The Professional” is a story that 
takes place during and after the disintegration of Yugoslavia. It is 
about someone who thinks that a new order can be established 
and that this new order can be better than the old one, but 
later on realising the fact that as long as it is called “order”, the 
new can be no different than the old. I’m portraying a literary 
figure: He fights within the community but his communication 
with his son who stands right beside him is bad. He is divorced. 
He has severed ties with his mother. And the character 
portrayed by Bülent (Emin Yarar) is the “professional” secret 
police who finds these types of men to be a danger to the 
“order”. He really believes in the order and he considers anyone 
who is against is as his enemy. However, despite serving the 
state for all those years, when everything is said and done, he 
is left out in a corner dealing with health problems. In the 
end, they both finally embrace their interrupted lives.   
And why do you think the people have been interested in this play for the 
last ten seasons?  
One has to understand someone even if they are going 
to criticise them. When you try to understand the other, then 

PORTRE / Portrait
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“Tiyatro öldü, 
diyenler hâlâ var. 

Hâlbuki tiyatro, 
kendisine öldü 

diyenleri asırlardır 
ardında bırakıp 

yaşamaya devam 
ediyor.”

“There are those 
who claim ‘theatre 

is dead’. Whereas, 
leaving behind those 
who called it dead, 

theatre has been 
forging ahead for 

centuries.”  
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yüreğine dokunan bir hikâye. Çoğumuzun yaşayıp 
dile dökemediği bir durumu anlatıyor. İşte öyküler, 
tiyatro, sinema tam da bunun için var.
Eski bir röportajınızda, son dönemde tiyatroya esas 
geri dönenin seyirciler değil, oyuncular olduğunu 
söylüyorsunuz…
Seyirci tiyatroya öyle ya da böyle geliyordu. Biz 
hiç boş koltuklara oynamadık. Ama koltukların 
karşısına hiç çıkmamış, öyküyü canlı anlatmaya 
cesaret edememiş oyuncu arkadaşlarımız vardı. 
Onlar gerek televizyonlardaki ekonomik düzenin 
çöküşüyle gerekse gerçekten ait oldukları yeri 
anladığı için döndü. Bu bir farkındalık işi. “Tiyatro 
öldü” diyenler hâlâ var. Hâlbuki tiyatro, kendisine 
öldü diyenleri asırlardır ardında bırakıp yaşamaya 
devam ediyor.
Beyazperdede iki kez Nâzım Hikmet’i canlandırdınız. 
Kendinizi onunla nasıl ilişkilendiriyorsunuz?
İlişkim, Nâzım’ı okuyan ya da ona hayran herkes 
kadar... Hayat, onu varsaydığımız gibi değil. 
Dolayısıyla bir şairi oynamakla bile onu anladığımı 
söyleyemem. Sadece anlamaya çalıştığımı iddia 
edebilirim. Nâzım idealleri uğruna yaşamını 
feda etmiş biri. Sadece oyuncu olarak değil, aynı 
hayatın içinden geçmiş sıradan insanlar olarak da 
onun izini sürmek çok keyifli. Yazdıklarını da eşsiz 
buluyorum. Dünyada “Türkçenin şairi” dendiğinde 
akla gelen ilk isim.
Turneleriniz vesilesiyle pek çok seyahate çıkıyorsunuz. 
Seyahate çıkmanın ve işiniz vesilesiyle başkalarıyla 
etkileşime girmenin sizin için anlamı nedir?
Varacağım yerden önce yolda olmayı seviyorum. 
Ve inanın, en yorulduğum anda bana nefes aldıran 
bir iş yapıyorum. Sahnede olmak, her şeyi unutup 
sadece ait olduğum hikâyenin içinde yaşamak, 
hem ruhsal hem de bedensel bir meditasyon... En 
değerlisi de bunu başkalarıyla paylaşmak çünkü bir 
tek “ben” ve “burası” yok hayatta. Dolayısıyla onların 
farkında olmak, yaşadığım zamanın ve yerin, 
“benim” zamanım ve yerimden ibaret olmadığını 
hatırlamak çok değerli. 
İstanbul’da doğup büyümüş biri olarak, yıllar içinde bu 
kentin geçirdiği dönüşümü nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ben küçük bir mahallede büyüdüm. Resmi 
olarak tek çocuğum ama fiili olarak anneannem 
ve dayımlarla aynı apartmanda, farklı dairelerde 
yaşıyorduk. Çok sesli bir huzur ortamıydı benim 
için çocukluk. Bugün de İstanbul’un başka bir 
köşesinde ama yine bir mahallede yaşıyorum. 
Çocuğum bizim zamanımızdaki gibi komşuyu, 
esnafı bilsin, onlarla iki çift laf etsin, sokağa 
çıkıp oynasın istiyorum. İstanbul’un tarihinin, 
kültürünün ve binlerce yıllık birikiminin âşığıyım. 
Hem mimari hem yaşam kültürü açısından 

you can analyse their justification too. That is 
what we need. In this play both the characters 
come to realise that. And of course, the audience 
too… Even though it was written in the Yugoslavia 
of the 90s, it is a story that touches the hearts of the 
people of this geography. It is telling the story of 
something all of us experience but cannot give voice 
to. Stories, theatre and cinema are here just for that.  
In an old interview you say that not the audience but 
actually the players made a comeback to theatre …  
The audience was coming to the theatre this way 
or that. We never played to an empty hall. But 
there were players who have never faced the 
audience before or had the courage to tell the story 
live. It was they who made a comeback, both due to 
the breaking down of the economic order of the TV 
stations and realising where they truly belonged. It’s 
an awareness. There are those who claim “Theatre 
is dead”. Whereas, leaving behind those who 
called it dead, theatre has been forging ahead for 
centuries.  
You have portrayed Nâzım Hikmet twice on the silver 
screen. How do you relate to him?  
I relate to him, as much as anyone who reads and 
admires him... Life is not something like we assume 
it to be. So I can’t really assume that I can 
understand him even though I have portrayed 
him. I can only claim to have tried to do 
so. Nâzım is someone who has sacrificed his life for 
his ideals. It is enjoyable to trace his life not just as 
an actor, but also as ordinary person coming from 
the same place. I find his writing to be unique. He is 
the first person to come to mind when you say “The 
Poet of Turkish”.  

PORTRE / Portrait

USTA-ÇIRAK
Bir oyuncu için Müşfik 

Kenter’in öğrencisi 
olmak ne demek?

İnsan olmayı sürekli 
yeniden hatırlamak 

demek. Teoman Duralı 
hocamız, “Kendinize 

öğrenci demeyin. 
Öğrenci olmak pasif bir 

durumdur. Talebe, deyin. 
Ne talep ederseniz onu 
alırsınız” derdi. Müşfik 
Kenter gibi ustalarımız 
da kendisinden talep 

edildikçe açılan 
bir hazineydi. Hep 
şunu derdi: “İnsan 

olduğunuzu unutmayın. 
Karşınızdakinin de…”

MASTER AND 
APPRENTICE  

For an actor, what does 
it mean to be the student 

of Müşfik Kenter?  
It means remembering 
being a human over and 

over. Our teacher Teoman 
Duralı used to say, 

“Don’t call yourselves 
pupils. Being a pupil is 

a passive thing. Say I’m 
a student. You get 

whatever you demand 
for.” And our masters 

like Müşfik Kenter were 
like treasures that 

opened up when you 
demanded help from 
them. He used to say: 
“Do not forget you are 

human. And the one you 
are facing is too…”  
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Thanks to your tours, you travel often. What 
does travelling and interacting with others due to 
work mean to you?  
Regardless of where I will arrive at, I like being 
on the road. And believe you me, I’m doing a job 
that lets me get a breath of fresh air the moment 
that I’m exhausted the most. Being on stage, 
forgetting everything and living in the story that 
I belong to is a meditation both in a spiritual 
and physical sense... The most valuable thing 
is to be able to share this with others, for there 
is not solely “me” and “here” in life. So, coming 
to realise this; that where and when I live is not 
just “my” time and space, is so valuable.    
As someone who was born and raised in Istanbul, what 
do you think of the transformation this city has 
undergone?  
I grew up in a small neighbourhood. Officially I’m 
an only child but actually I grew up in the same 
building but different apartments with my 
grandmother and uncle’s family. My childhood 
was spent in a polyphonic peace atmosphere. And 
today, I live in a different corner of İstanbul but in 
a neighbourhood again. I want my child to know 
what a neighbour and trader is, have the ability 
to hold small talk with them and go out on the 
street to play. I’m in love with Istanbul’s history, 
culture and thousands of years old past. I suffer 
the consequences of it getting degenerated both in 
terms of architecture and living culture. However, 
I see that Istanbul is stronger than us. It has been 
here for thousands of years, and it will continue to 
do so even after us.   
You have been away from the TV for a long time. What is 
your approach to TV projects?  
If I can convey to the audience decent content, if 
there are projects in which I can develop myself as 
an actor and also to earn a living, I, at times appear 
on TV. However, in the end we have a discreet 
relationship with TV.  
Besides “The Professional” which projects do you carry 
on with?  
Our show “Invitation to Tomorrow, Nâzım 
Hikmet” with İklim Tamkan and Senem 
Demircioğlu will continue from time to 
time. With Nâzım’s poems, with a piano, and a 
soprano; the lines of Metin Altıok, Omar Khayyam, 
Cemal Süreya, and Ahmet Arif turn into lyrics. This 
season at Zorlu PSM, we are continuing to stage 
“Blue Exile” composed by Tuluğ Turpan with 
the inspiration he got from the biography of the 
Fisherman of Halicarnassus. For the rest, let’s see 
what life will bring. 

yozlaştığı için acısını çekiyorum ancak görüyorum 
ki İstanbul bizden güçlü. Binlerce yıldır yaşıyor, 
bizden sonra da yaşamaya devam edecek. 
Uzun süredir ekrandan uzaksınız. Televizyon projelerine 
nasıl yaklaşıyorsunuz?
İçeriği düzgün olan işleri ekrandan izleyiciye 
ulaştırabileceksem, oyuncu olarak beni 
geliştirebilecek işler varsa ve de tabii ki ekmek 
paramı da kazanmak için televizyon zaman zaman 
buluştuğum bir alan. Ancak en nihayetinde 
televizyonla seviyeli bir ilişkimiz var.
“Profesyonel” dışında devam ettiğiniz projeler neler?
İklim Tamkan ve Senem Demircioğlu’yla “Yarına 
Davet, Nâzım Hikmet” gösterimiz ara ara devam 
edecek. Nâzım’ın şiirleriyle birlikte bir piyano ve 
bir soprano ile Metin Altıok, Ömer Hayyam, Cemal 
Süreya, Ahmet Arif dizeleri şarkıya dönüşüyor. 
Halikarnas Balıkçısı’nın biyografisinden ilhamla 
Tuluğ Tırpan’ın bestelediği “Mavi Sürgün”e de bu 
sezon Zorlu PSM’de devam ediyoruz. Gerisi için 
bakalım hayat ne gösterecek. 
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Seyahat travel

DÜNYADAN VE TÜRKİYE’DEN GEZİ NOTLARI

TRAVEL NOTES FROM TURKEY AND THE WORLD

UZAKTAKI YAKIN KARS

NEAR EVEN THOUGH FAR KARS

Şubat’ta Avrupa
Venedik’te Sahneye Çıkmak

Ortadoğu’nun Tasarım Başkenti Dubai

Europe in February
Going on Stage in Venice

The Design Capital of the Middle East Dubai

Çıldır Gölü / Lake Çıldır
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
VENEDİK’e haftanın ÜÇ günü her şey 
dâhil 64,99 USD’den başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.

You can fly to VENICE from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ THREE days a week 
flights; all-inclusive prices start at 64,99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan VENEDİK’e 
vergi ve ek ücretler hariç 
4750 BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

You can fly to VENICE from 
İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport by using 4750 
BOLPOINTS, excluding taxes 
and charges.

4750 
BOLPUAN
BOLPOINTS

VENEDIK’TE
Sahneye Çıkmak 
İTALYA’NIN ÂŞIKLAR ŞEHRİ VENEDİK, RENKLİ 
KOSTÜMLER VE GİZEMLİ MASKELERLE BİR KEZ DAHA 
DEVASA BİR GÖSTERİ SAHNESİNE DÖNÜŞÜYOR. 
BU YIL 8-25 ŞUBAT TARİHLERİ ARASINDA 
DÜZENLENEN KARNAVAL, HERKESİ EĞLENCELİ BİR 
SAHNEYE ADIM ATMAYA ÇAĞIRIYOR. 

 YAZI / TEXT:  MEHMET ÇELIK

Italy’s city of lovers, Venice is once again becoming a stage 
for a great show with colourful costumes and enigmatic 
masks. Held this year on 8-25 February, the carnival calls 
everyone to take a step on this entertaining stage.   

GOING ON STAGE IN 
VENICE  
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A
ntik Romalılardan miras bir atasözü, 
“Yılda bir kez delirmek kanunlara 
uygundur” der. Güngörmüş 
İtalyanlar ise bu atasözüne kısa bir 
cümle daha ekliyor, “Kendini terk 

et.” Bir maske ve bir kostümle kendini terk etmek, 
başka biri olarak hafifleyip eğlenmek, iş hayatının 
stresinden ve gündelik dertlerden kurtulmanın en 
güzel yolu... Günümüzde bu hafifliğe erişmek için 
ise akıllara ilk olarak Venedik Karnavalı geliyor.   
  
İtalya’nın karnaval geleneği çağlar öncesine 
uzanıyor. Antik Roma’nın Kurt Festivali 
isimli pagan ayini Hıristiyanlık sonrasında 
karnaval geleneğine dönüştürülmüş. O zamanlar, 
oruca başlamadan önce ziyafetler düzenlenir, 
kimileri ölçüyü kaçırır, yorgunluktan bayılana 
kadar dans edermiş. Avrupa’daki hemen her 
şehirde bu bayram şehrin zenginliği ölçüsünde 
kutlansa da bazı şehirler diğerinin gölgesinde 
kalmış. İtalyan karnaval geleneğinin en ünlüsü de 
Venedik’teki maskeli kutlamalar olmuş. Zengin, 
kural tanımaz, kurnaz ve şehvet düşkünü bazı 
Venedikliler, sanat eseri güzelliğindeki elbiseleri 
ve ilginç maskeleriyle bir tiyatro oyuncusu gibi 
farklı kişiliklere bürünebildiği bu dönemi her 
yıl özlemle beklermiş. 17. yüzyıldan itibaren 
karnavalın methini duyan Kuzey Avrupalı 
asilzadelerin katılımı ise festivalin yıllar içinde  
giderek büyümesine neden olmuş. Böylelikle  
sosyal sınıf ve kimlik hatta cinsiyet ayrımı 

A
 proverb of Roman Antiquity says, 
“Going crazy a day in a year is licit/
legit”. And those worldly-wise Italians 
add a short sentence to this proverb, 
“Let go of yourself.” Letting go of 

yourself, by putting on a mask and a costume, being 
somebody else to feel light and have fun, is the best 
way of letting go of the stress of work life and the daily 
grind... In our day, the first thing that comes to mind 
to have that feeling of lightness is the Venice Carnival.   
  
The carnival tradition of Italy dates back to eras 
past. The pagan Lupercalia (Wolf Festival) of 
Ancient Rome has transformed into a carnival 
following Christianity. Then, before lent, feasts would 
be organised, and some would go overboard and 
dance till they would faint due to exhaustion. Even 
though this kind of festivity was celebrated all 
around Europe in accordance with the richness 
of the city it’s celebrated in, some cities were 
overshadowed by the others. The most famous 
of the Italian carnival tradition was the masked 
celebrations in Venice. Some Venetians who were 
rich, cunning, lustful and knowing no bounds, would 
yearn for this time to arrive in which they would 
assume different identities, much like thespians, by 
wearing costumes that would be as beautiful as works 
of art and interesting masks. As of the 17th century, 
the attendance of the Northern nobility who had 
heard of the fame of this carnival has led to the 
expansion of the carnival throughout time. In this 

Santa Maria della Salute  
Bazilikası / Basilica
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olmadan herkesin eğlenebilmesi mümkün hale gelmiş. 
Seyahatnamelere göre, maceraperest asilzadeler 
bu sayede diktirdiği kostümlerle balolara ya da  
istedikleri uygunsuz yerlere rahatça girip  
çıkabiliyormuş. Eğlence ortamından faydalanıp 
maskelerin ardında cinayet işleyen ya da hırsızlık  
yapanların sayısı da zaman içerisinde artmış. Bu  
durum ise dönem dönem kısıtlayıcı kanunların  
getirilmesine yol açarken karnavalın yüzyıllar boyunca  
pek çok kez kesintiye uğramasına neden olmuş.  
  
Karnavalın Yıldızı: Maske  
Venedik Karnavalı’nın başrolünde ne var, 
sorusuna verilecek ilk cevap elbette ki maske. 
Şehirde hemen herkesin en çok kullandığı, 
yüzü tam olarak kapatan ama ağız kısmı 
çıkıntılı ikonik beyaz Bauta maskesine siyah ipek 
dantellerle süslü şapkalar ve geniş pelerinler eşlik 
ediyor. Sadece gözleri veya yüzü tamamıyla kapatan 
başka tür maskeler de çokça tercih ediliyor. Bunların 
dışında İtalya’da doğan profesyonel tiyatronun ilk 
örneklerinden Commedia dell’Arte karakterlerinin 
maskeleri de bir hayli ilginç. Hepsinin ayrı bir 

way, without discrimination of social class, identity and 
even gender, everyone could have fun. According to 
travel books, adventurous nobles were able to get 
into inappropriate places with ease thanks to the costumes 
sewn for them. The number of those who made use of the 
festive environment and committed murder or burglary 
has increased in time. This has led to the issuance of some 
restraining laws from time to time and the carnival to be 
interrupted throughout the centuries.  
  
The Star of the Carnival: The Mask  
The first answer to be given to the question, who is the 
star of the Venice Carnival, would, of course, be the 
mask.  The iconic Bauta masque which totally covers the 
face but has a protruding mouth piece is preferred by 
almost everyone and is accompanied with hats adorned 
with black silk lace and large sized cloaks. Other types 
of masks covering the face and the eyes completely 
are also quite preferred. Besides these, the masques 
of Commedia dell’Arte, one of the first examples of 
professional theatre that was born in Italy, are also quite 
interesting. They all have a name and history of their 
own. During the carnival, the most creative masque and 

YASAKLI TARIH 
Karnavalda yaşanan taşkınlıklara ilişkin ilk kararname 1330’da 

yürürlüğe girmiş ve gece sokakta maske takılması yasaklanmış. 
Ancak kararnamenin tek sonucu Venedik sokaklarındaki eğlencenin 

gündüze alınması olmuş. İkinci kararname ise 1458 tarihli. 
Kararnameye göre dönemin çapkınlarının heyecan dolu etkinliği olan 

kadın kılığında manastıra girmenin cezası idam olmuş. Rönesans 
döneminde resmileşen karnaval için 1608’de yeni bir kararname 
çıkarılmış ve bayramın süresi bir haftaya indirilmiş. 1797 yılında 

Napolyon, bir dönem dünyanın en güçlü deniz devletlerinden biri olan 
Venedik Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına son verdiğinde ise karnaval 
yasaklamış. Bölge 1866’da İtalya’ya bağlanınca karnaval küllerinden 

yeniden doğmuş fakat 1930’larda faşizmin yükseliş çağında yine 
yasaklanmış. Venedik Karnavalı’nın özgürlüğüne kavuşması ise 

1979’u bulmuş. Bu arada maske ile kiliselere girilmesi yasağı hiçbir 
zaman değişmemiş.    

BANNED HISTORY    
The first ordinance on the rampancy experienced during the carnival 
had entered into force in 1330, by the banning of wearing masques 

on the streets at night. However, this has only resulted in the 
festivities solely being celebrated in the day time on the streets 
of Venice. The second ordinance is dated 1458. According to the 
ordinance, the punishment for going into the monastery dressed 

as a woman, an exciting activity for the womanisers of the era, was 
determined as execution. A new ordinance was issued in 1608 for 

the carnival which was made official in the Renaissance era and the 
festivities were limited to a week. In 1797, when Napoleon ended 

the independence of the Republic of Venice, one of the most 
influential marine states of the world at one time, the carnival 

celebrations were banned. When the region was adjected to Italy 
in 1866, the carnival rose from its ashes; however, was banned 

once again in 1930s when fascism was on the rise. It was in 1979 
that Venice Carnival was emancipated but the ban on entering into 

the churches wearing a mask is still valid.    
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ismi ve tarihi var. Karnaval sırasında bir 
de en yaratıcı maske ve kostüm yarışması 
yapılıyor. Sonuçlar son gün açıklanıyor. Şayet 
karnavalda rol almak isterseniz en doğru 
adres olan Nicolao’nun Atölyesi’nden kostüm 
kiralayabilirsiniz. Bu ünlü atölye, “Farinelli” (1994) 
ve “II. Elizabeth” (1998) de dahil pek çok dönem 
filminin kostümünü tasarlamış.   
  
Melek Yine Uçacak  
Festival her yıl Büyük Kanal’dan süzülen 
yüzlerce gondolun takip ettiği dev bir fare 
dekorundan (veba salgınının simgesi) yapılan 
botun kanaldan geçmesiyle başlıyor. Ortaçağ 
öykülerinde görebileceğiniz bütün karakterlere 
bu törende rastlayabilirsiniz: Melek, şövalye, 
prenses, cellat, din adamı, köylü, soytarı… Her 
yerde renkli kostümler göze çarpıyor, sokaklarda 
ışıklı gösteriler yapılıyor. Büyük açılıştan sonraki 
en önemli olay ise her yıl 12 kadının gösterişli 
giysilerle geçit töreni yapmasına dayanan 
“Festa delle Marie” isimli etkinlik. Bin yıl önce San 
Pietro Kilisesi’nde gerçekleşen bir düğünden fidye 
için kaçırılan kadınların kurtarılması olayı şehrin 
hafızasına kazınmış. Her yıl bu 12 kadından biri 
taç giyiyor ve takip eden yıl “Meleğin Uçuşu” adlı 
gösteride görev alıyor. Son gün ise şehrin simgesi 
olan aslan figürlü dev bayrağın Çan Kulesi’ne 
çekilmesiyle karnaval bitiyor.   

costume contest is also held. The results are announced 
on the last day. If you would like to take part in the festival, 
the place to visit is Nicolao’s Workshop where you can 
rent a costume. This famous workshop has designed the 
costumes of many famous period movies including  
those of “Farinelli” (1994) and “Elizabeth II” (1998).   
  
The Angel will Fly Again  
The festival starts each year with a boat that is 
decorated to look like a huge rat (symbolising the 
Plague) gliding down the Grand Canal followed 
by hundreds of gondolas. You can come by all 
the characters you can meet in the stories from 
the Middle Ages in this ceremony: Angel, knight, 
princess, executioner, religious man, the villager, and 
the fool… Colourful costumes strike the eye 
everywhere, and light shows are held on 
the streets. The greatest event following the 
opening ceremony is “Festa delle Marie”, in 
which 12 women majestically caparisoned, parade 
amongst the crowd. The liberation of the women 
who were abducted for ransom a thousand years ago 
from a wedding in the San Pietro Church has been 
engraved into the memory of the city. Every year, one 
of these 12 women is crowned to take part in the show 
called “The Flight of the Angel” the next year. And on 
the last day with the hoisting of the Leo figured flag 
on top of the Bell Tower  (St. Mark’s Campanile) the 
carnival ends.   

Şehrin karnavala teslim olduğu 
günler, eşsiz bir zaman dilimi. 
Venedikliler de evlerinde 
oturmayıp eğlenceye katılıyor. 
Herkes aynı coşkuyu yaşamaya 
gönüllü olduğundan tablo 
gibi fotoğraflar çekmeniz 
olası. Bu renkli günlerde Alice 
Harikalar Diyarında’nın 
çılgın kahramanları arasında 
olduğunuzu hissedebilirsiniz.   

The days when the 
city surrenders to the 
carnival, make the best of 
time slots. Venetians don’t 
just sit at home but take part 
in the fun. Since everyone is 
willing to share in the fervour, 
you can shoot painting 
like photos. On these colourful 
days, you may feel as if you 
are amongst the crazy heroes 
of Alice in Wonderland.      

Rialto Köprüsü / Ponte di Rialto
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Görkemli Mimari  
Çan Kulesi ile ünlü San Marco Meydanı’nın 
çevresi karnavalın en önemli mekânları arasında. 
San Marco Bazilikası’nın hemen yanında yer 
alan Dükler Sarayı (Palazzo Ducale) ise müze 
olarak hizmet veriyor. Sanatseverler Carpaccio, 
Bellini, Giorgione, Tiziano, Veronese, Tintoretto 
ve Bassano da dahil Venedikli büyük ustaların 
eserlerinin bulunduğu Akademi Galerisi’ni 
olağanüstü bulacaktır. Ayrıca Murano Cam 
Müzesi, Tintoretto’nun eserlerini görebileceğiniz 
Ca’ Rezzonico Saray ve Müzesi, balkonu ile 
meşhur olan ünlü saray Ca’ d’Oro, muhteşem 
mimarisiyle Santa Maria della Salute Bazilikası 
da şehirde mutlaka görmeniz gereken mekânlar 
arasında. Aslında tüm bunlar buzdağının 
yalnızca görünen kısmı çünkü şehirde daha pek 
çok müze, sanat galerisi, antikacı ve tasarım 
stüdyosu var. Büyük Kanal üzerindeki Rialto 
Köprüsü de mutlaka görülmeli. (Köprünün 
çevresindeki pazar yerinin tarihi bile 1200’lere 
kadar uzanıyor.) Mağazalardan kâğıt hediyelikler, 
Murano camından objeler alabilir, hiçbir şey 
satın almak istemeseniz bile görsel şölenin tadını 
çıkarabilirsiniz. Son olarak canlı müziğin de şehrin 
bir parçası olduğunu belirtelim. Hemen her akşam 
bir yerden kulağınıza klasik ezgiler gelecektir. 
Melodiler size bir yerden tanıdık gelebilir çünkü 
ünlü besteci Vivaldi de Venedikli. 

Magnificent Architecture  
Famed for its Bell Tower, the famous San 
Marco Square and its environs are amongst the 
important venues of the festival. The Doge’s 
Palace (Palazzo Ducale) situated right beside 
the San Marco Basilica serves as a museum. Art 
lovers will find the Academy Gallery featuring 
the artwork of great Venetian masters such 
as Carpaccio, Bellini, Giorgione, Tiziano, Veronese, 
Tintoretto and Bassano extraordinary. Besides 
that, the Murano Glass Museum; the Ca’ Rezzonico  
Palace where you can see the artwork of Tintoretto;  
Ca’ d’Oro, the renowned palace which has risen to 
fame with its balcony, and Santa Maria della Salute 
Basilica with its grandiose architecture are among 
the places you really need to see in this city. These 
truly are only the visible parts of the iceberg, for there 
are many more museums, art galleries, antiquarian 
and design studios in the city. The Rialto Bridge on 
the great canal must certainly be seen. (The history 
of the marketplace around the bridge dates back to 
1200.) You can get souvenirs made of paper from 
the shop, objects of Murano glass, and even if you 
do not want to get anything you can enjoy the visual 
feast. Lastly, let’s mention that live music is also a 
part of the city. Classical melodies can be heard from 
everywhere almost every night. You may find the 
melodies familiar since the famous composer Vivaldi 
is from Venice. 

LEZZETIN ADRESLERI   
Geleneksel Venedik mutfağının yıldızı olan mısır unu ve parmesan peyniriyle yapılan polenta, şehirde 

mutlaka tatmanız gereken bir lezzet. Şehir deniz ürünleri açısından da olağanüstü. Pirinçle 
yapılan yemekler ise oldukça lezzetli. Mesela risotto siyah pirinçten yapılıyor. Siyah pirinç 

de rengini mürekkepbalığından alıyor. Bunların dışında carpaccio, asiago isimli peynir 
ve meşhur tatlı fritella da unutulmazlar arasında. Önerimiz, San Marco Meydanı’na yakın 

olan Trattoria da Pemigio isimli lokanta. Mekânın deniz kabukları içinde servis edilen yengeç eti, kerevizli 
ahtapot salatası, sıcak servis edilen enginarı ve közlenmiş patlıcanı sizi unutulmaz bir lezzet şölenine 
davet ediyor. Bu ünlü mekânda yer bulamazsanız Osteria da Luca isimli esnaf lokantası da sizi mutlu 
edecektir. Gurme lezzetler arayanlara ise Locanda Montin, Madonna ve Autoespresso’yu önerebiliriz. 

Tarihi bir mekânda soluklanmak istediğinizde ise Orson Welles, Maria Callas ve Ernest Hemingway’in de 
bir zamanlar müdavimi olduğu, 1931’den beri faaliyette olan Harry’s Bar’a uğrayabilirsiniz.   

STOPS OF CULINARY DELIGHTS   
The star of the traditional Venice cuisine, polenta, which is made with corn flour and parmesan, is 

a culinary delight that you certainly must taste in this city. The city is quite extraordinary when it comes 
to the array of sea food on offer. The food made with rice are quite delicious. For instance, risotto is 
made from black rice. The black rice gets its colour from squid. Besides that, carpaccio, the cheese 

called asiago and the dessert fritella are among the unforgettables. We would recommend the 
restaurant called Trattoria da Pemigio close to San Marco Square. The specials of the restaurant like 

the crabmeat served in sea shells, octopus salad with celery, and artichoke served with hot and roasted 
eggplant invite you to a delicious feast. If you can’t get a table at this famous place then, Osteria da 

Luca, which is a local eatery, can make you happy. For those who are looking for gourmet tastes, we can 
recommend Locanda Montin, Madonna and Autoespresso. And when you would like to take a breather 
in a historical place, then you can try Harry’s Bar, which has been in service since 1931, and once had 

frequenters like Orson Welles, Maria Callas and Ernest Hemingway.   

Venedik, geçmişte denizcilik, siyaset ve ticaretteki becerisiyle elde 
ettiği zenginliği bugün turizm ve sanata yansıtmayı başarmış. 

150’den fazla kanalla ayrılıp 400’den fazla köprüyle birbirine 
bağlanan ve 118 adadan oluşan bu eşsiz lagünde, asırların 

görkemiyle tanışabilirsiniz.    

Venice has managed to reflect the riches it has yielded with her 
maritime commerce, politics and trade into tourism and the arts 

today. At this unprecedented lagoon formed of 118 islands divided 
by 150 canals, connected with more than 400 bridges, you can be 

introduced to the splendour of centuries.   

Dükler Sarayı / The Doge’s Palace (Palazzo Ducale)
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Şubat’ta 
Avrupa 
ÂŞIKLAR ŞEHRI PARIS, KLASIK 
MÜZIĞIN MERKEZI VIYANA, 
GOTIK ŞAHESERLERIYLE KÖLN VE 
KUZEYIN RENGÂRENK LIMAN ŞEHRI 
KOPENHAG... IŞTE SEVGILILER GÜNÜ 
YA DA DAHA UZUN BIR TATIL IÇIN 
ŞUBAT’TA YOLA ÇIKACAKLARA 
BIRBIRINDEN RENKLI DÖRT ROTA… 

 YAZI / TEXT: MÜJDE IŞIL

Paris, the city of lovers; Vienna the centre 
of classical music; Cologne of Gothic 
masterpieces and Copenhagen, 
the colourful port city of the North... Here 
are four routes more colourful than the 
other for those who would be setting 
out on the road for Valentines’ Day or a 
longer holiday in February …   

Europe in 
February   
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Köln / Cologne 
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GÖRKEMLI VE ŞIK: PARIS
Ünlü tarihi yapılarıyla Paris, baştan sona sembollerle 
dolu bir başkent. Geçtiğimiz yıl, 130. yaşını kutlayan 
Eyfel Kulesi, şehrin en önemli çekim noktaları 
arasında. Sürekli yanan ateşiyle ünlü Zafer Takı (Arc 
de triomphe de l’Étoile), tıpkı Eyfel Kulesi gibi 130. 
yaşını kutlayan ünlü kabare Moulin Rouge ve geçen 
sene geçirdiği yangın sonucunda ciddi bir hasar 
görse de hâlâ dimdik ayakta duran Notre Dame 
Katedrali, şehrin en meşhur sembolleri. 

Paris, olağanüstü müzelere de ev sahipliği yapıyor. 
Dünyaca ünlü “Mona Lisa” tablosu başta olmak 
üzere on binlerce eserin bulunduğu Louvre Müzesi 
ile Monet, Renoir ve Van Gogh da dahil resmin 
dâhilerinin başyapıtlarının sergilendiği Orsay Müzesi 
(Musee d’Orsay) görülmesi gereken sanat mabetleri 
arasında.  

Şehrin dokusunu koklamak içinse Seine 
Nehri’nde gemi turuna çıkabilir, nehir kenarında 
yürüyüş yapabilir ya da Lüksemburg Bahçesi’nde 
soluklanabilirsiniz. Paris’i tepeden görmek 
istediğinizde ise Montmartre’a çıkabilirsiniz. 
Alışveriş için de yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki 
Champs-Elysées Caddesi sizi bekliyor. GLORIOUS AND CHIC: PARIS  

With its famous historical buildings, Paris is a 
capital full of landmarks from one end to the 
other. Celebrating its 130th anniversary last year, the 
Eiffel Tower is one of the most important attractions 
in this city. With its ever burning fire The Arch 
of Triumph (Arc de Triomphe de l’Étoile), Moulin 
Rouge which celebrates its 130th anniversary just 
like the Eiffel Tower and The Notre Dame Cathedral 
which is still standing despite being badly damaged 
during the fire it endured last year, are the famous 
landmarks of the city.   
  
Paris also hosts extraordinary museums. The Louvre 
Museum which features tens of thousands of 
artworks with the world famous “Mona Lisa” coming 
first, and Orsay Museum (Musee d’Orsay) where 
the artwork of the painting geniuses such as Monet, 
Renoir and Van Gogh are on display, are temples of 
art.    
  
To get a feel of the texture of the city, you can go on 
a boat tour over the River Seine or a walk along its 
banks or else take a breather at the Luxembourg 
Gardens. When you would like to see Paris from 
a hilltop, you can climb up to Montmartre. For 
shopping, the 2 kilometers long Champs-
Elysées Street awaits you.     

Tatilinizi  
23 Şubat’ta 
başlayacak 
Paris 
Karnavalı’na 
denk 
getirirseniz 
kendinizi 
rengârenk bir 
eğlencenin 
ortasında 
bulabilirsiniz.

If your visit coincides 
with the Paris Carnival 
which will start on 
February 23 this 
year, you can find 
yourself in the midst of a 
colourful festival.    

III. Alexandre Köprüsü / Pont Alexandre III
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GOTIK MERKEZ: KÖLN
Dünyaya koloni kelimesini ve kolonyayı armağan eden Köln, 
Almanya’nın en büyük şehirleri arasında… Genellikle Berlin ya da 
Münih kadar ön plana çıkmasa da bu Gotik şehir, canlı atmosferi 
ve sanat merkezleriyle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim 
yaşatıyor.  

Ren Nehri çevresinde kurulu şehrin başlıca simgesi Köln 
Katedrali (Kölner Dom). Gotik mimarinin sembollerinden 
olan tarihi yapı, İkinci Dünya Savaşı’nda şehri yıkan 
bombardımanlardan kurtulmuş yegane mekân olarak ayrı bir üne 
sahip. Savaştan sonra yeniden inşa edilen, Ren Nehri üzerindeki 
Hohenzollern Köprüsü de şehirde görülmesi gerekilen duraklar 
arasında. Kölntriangle ise hem şehrin modern yüzünü yansıtıyor 
hem de seyir terasıyla Köln’ü kuşbakışı izleme imkânı sunuyor. 
Alışveriş yapmak içinse Hohe Caddesi pek çok seçenek sunuyor.  

Köln, aynı zamanda Avrupa’nın en zengin sanat merkezlerinden 
biri. Museum Ludwig, Römisch-Germanisches Museum ve 
Wallraf-Richartz Museum başta olmak üzere şehirde pek çok 
müzeyi ziyaret etmek mümkün. Kolonyayla müsemma şehrin 
parfüm tarihini keşfetmek istediğinizde ise Koku Müzesi’ni 
ziyaret edebilirsiniz.  

A GOTHIC CENTRE: COLOGNE  
Having presented the world with the words colony and cologne, 
Cologne is one of the biggest cities in Germany… Even though 
it does not come to the fore as much as Berlin or Munich, 
this Gothic city presents an unforgettable experience to its guests 
with its lively atmosphere and art centres.    
  
The major landmark of the city built around River Rhine is the 
Cologne Cathedral (Kölner Dom). One of the symbolic buildings 
of Gothic architecture, this historical building enjoys a reputation 
of its own for being the sole building to survive the bombardment 
in WWII. Reconstructed following WWII, the Hohenzollern  
Bridge on the River Rhine is also one of the sights worth seeing 
in this city. Kölntriangle not only reflects the modern face of 
the city but also presents a chance to have a bird’s eye view of 
Cologne with its viewing terrace. And Hohe Street presents a lot 
of options for those who would like to shop.   
  
Cologne is also one of the richest art centres of Europe. With  
Museum Ludwig, Römisch-Germanisches Museum and Wallraf-
Richartz Museum taking the lead, you can visit many museums  
here. In this city which is identified with cologne, when you want 
to explore the history of perfumes you can visit the Fragrance 
Museum.    

Şehre gelmişken dünyaca ünlü bir 
kostümlü şenliğe katılmak isterseniz, 
pek çok eğlenceye ev sahipliği yapan 
Köln Karnavalı, 20-28 Şubat tarihleri 
arasında sizi bekliyor. 

If you would like to take part in a costumed ball having visited 
the city, the Cologne Carnival which presents many different 
types of entertainment awaits you on 20-28 February.   

SEYAHAT /  Travel

Kranhaus Binaları / The Kranhaus Buildings

Köln Katedrali / Cologne Cathedral
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THE PEARL OF THE NORTH: COPENHAGEN  
Whilst it has been proved with surveys that the happiest people 
on the earth live in the Northern countries, wouldn’t you 
like to bear witness to that peace and happiness? The capital 
of Denmark, Copenhagen is the ideal destination for that. With 
a past dating back to the Vikings and one of the most important 
port cities in the world, Copenhagen is pretty enjoyable to 
explore, despite the ice cold of the winter.  
  
You can start your tour from the landmark of the city, the little 
mermaid statue. The port city Copenhagen is also famous for its 
canals. That is why you most certainly need to allot some time 
for a boat tour. The Tivoli Gardens, which gives you the feeling of 
being in an enchanted land and also where concerts and theatres 
are staged, is among one of the major landmarks of the city.   
  
Nyhavn Port Area which dazzles with its colourful houses lined  
side by side, the Amelienborg Palace where the Denmark Royal 
Family greets the public; Rosenborg Palace where the royal 
treasures are on display and the great garden surrounding it; 
the Kastellet, the historical walls of the city, and the Opera 
House, a modern architectural masterpiece are among the places 
you must see in Copenhagen. When you want to go shopping, the 
famous Stroget will be the ideal option. 

KUZEYIN INCISI: KOPENHAG 
Kuzey ülkelerinde dünyanın en mutlu insanlarının yaşadığı 
araştırmalarla ispatlanmışken, o mutluluğa ve huzura tanıklık 
etmek istemez misiniz? Danimarka’nın başkenti Kopenhag 
bunun için ideal bir destinasyon. Kökleri Vikinglere dayanan ve 
dünyanın en önemli liman şehirlerinden biri olan Kopenhag’ın, 
kışın dondurucu soğuğuna rağmen keşfi bir hayli keyifli.

Gezinize, şehrin sembolü olan Küçük Deniz Kızı heykelini 
görerek başlayabilirsiniz. Liman şehri Kopenhag aynı zamanda 
kanallarıyla da meşhur. Bu nedenle tekne turu için mutlaka 
zaman ayırmak gerek. Masal diyarındaymış gibi hissettiren ve 
aynı zamanda konserlerin, tiyatroların da sahnelendiği Tivoli 
Bahçeleri de şehrin başlıca simgeleri arasında. 

Sıra sıra rengârenk tarihi evleriyle göz kamaştıran Nyhavn 
Liman Bölgesi, Danimarka Kraliyet Ailesi’nin halkı selamladığı 
Amelienborg Sarayı, kraliyet hazinelerinin sergilendiği 
Rosenborg Sarayı ve çevresindeki büyük bahçe, şehrin tarihi 
surları Kastellet, modern mimarinin şaheserlerinden Opera 
Binası, Kopenhag’da görmeniz gereken yerler arasında. Alışveriş 
yapmak istediğinizde ise ünlü cadde Stroget en ideal seçenek. 
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Her yıl yüzlerce konsere ev sahipliği 
yapan müzik festivali Vinterjazz 6-29 
Şubat arasında ziyaretçilerini bekliyor. 

Vinterjazz, the music festival which hosts hundreds of concerts 
each year will be held on 6-29 February this year. 

Stroget bölgesi / Stroget area

Nyhavn bölgesi / Nyhavn area
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SARAYLAR ŞEHRI: VIYANA
Avusturya’nın başkenti Viyana, Tuna Nehri 
kıyısında kurulmuş ihtişamlı bir şehir. Tertemiz 
sokakları, şık sakinleri, zarif kafeleri ve 
klasik müzikle yoğrulmuş ruhuyla geçmişini 
tüm ziyaretçilerine fısıldıyor. Bir zamanlar 
Habsburg Hanedanı’nın hüküm sürdüğü 
şehir, birbirinden şık saraylarla çevrili. Viyana 
seyahatinizde Belvedere, Schönbrunn ve Hofburg 
Sarayı’nı gezebilir ve sarayların peyzaj harikası 
bahçelerinde soluklanabilirsiniz. Şehrin bir başka 
sembolü de Friedensreich Hundertwasser’in 
imzasını taşıyan, masalsı ve asimetrik 
Hundertwasser Evleri. Gotik Stephansdom 
Katedrali de Viyana ile özdeşleşen bir başka 
şaheser.

Saraylardaki geniş resim koleksiyonları dışında 
Sanat Tarihi Müzesi ve Albertina Müzesi de 
Viyana gezisinin başlıca sanat durakları arasında. 
Yemek ve alışveriş içinse şehrin gözde caddeleri 
Kohlmarkt, Graben ve Karntner’ın yolunu 
tutabilirsiniz. Viyana’da Viyana Filarmoni 
Orkestrası’nın konserini canlı izleyebilmek, 
klasik müzik tutkunları için olmazsa olmaz bir 
etkinlik. Tarihinin bir parçası Mozart, Chopin 
ve Beethoven olan bu şehir, ziyaretçilerine 
birbirinden güzel konserleri dinleme imkânı 
da sunuyor. 2020 yılının Beethoven’ın 250. 
doğum yılı olması ise yıl boyunca Viyana’da ünlü 
bestecinin notalarının yankılanmasına neden 
olacak. 

THE CITY OF PALACES: VIENNA  
The capital of Austria, Vienna is a sumptuous 
city setup on the banks of River Danube. With 
its pristine streets, chic residents, elegant cafes 
and with a soul kneaded with classical music, 
it whispers its past to all its guests. This city 
where once the Habsburg Dynasty reigned is 
surrounded by palaces one more streamlined than 
the other. When you go to Vienna, you can visit 
the Belvedere, Schönbrunn and Hofburg  
Palaces and take breathers in the gardens of these 
palaces, each one of which is a wonder of  
landscape artistry. One other landmark of the  
city is the epic and asymmetrical Hundretwasser  
House designed by Friedensreich Hundertwasser.  
The Gothic St. Stephen’s Cathedral is another 
masterpiece that is identified with Vienna.  
  
Besides the large painting collections in the palaces, 
the Art History Museum and Albertina Museum 
are among the forthcoming art stops of a Vienna 
tour. And for eating and shopping, you can head 
towards the featured districts of the city like 
the Kohlmarkt, Graben and Karntner. To watch 
the Vienna Philharmonic perform live in Vienna is 
a must for classical music lovers. With Mozart, 
Chopin and Beethoven a part of its history, this 
city provides its guests the chance to listen to 
concerts one more beautiful than the other. 
With 2020 being Beethoven’s 250th Birthday, the 
notes of the famous composer will be echoing 
throughout Vienna.   

Şehri devasa 
bir buz pistine 
dönüştüren 
Vienna Ice 
World Şubat 
ayı boyunca 
ziyaretçilerini 
bekliyor.

Transforming the 
city into a great ice 
skating rink, Vienna 
Ice World also awaits 
its guests throughout 
February.
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Viyana Belediye Sarayı / Vienna City Hall Hofburg Sarayı / Hofburg Palace
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 YAZI / TEXT: HANDE ÇETIN ONGUN

Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük kenti olan Dubai, 
Ortadoğu’nun en önemli turizm, ticaret ve teknoloji 
merkezlerinden biri olmakla yetinmiyor. Sanat dünyasının 
önemli aktörlerinden biri olarak da adından söz ettiren 
kent, galerileri, müzeleri ve tüm yıla yayılan etkinlikleriyle 
sanatçıları, sanatseverleri ve tasarım tutkunlarını 
cezbediyor. 

“Tasarım” alanında UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler 
Ağı’na dahil olan Dubai’de yılın en önemli ilk büyük 
sanat etkinliği, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Güney Asya 
(MENASA) bölgesinin de en önemli sanat fuarlarından biri 
olan Art Dubai. 25-28 Mart tarihleri arasındaki etkinliği, 
8-11 Nisan’daki bir diğer fuar, World Art Dubai takip 
ediyor. Bu yıl Expo 2020’nin düzenleneceği kent, bölgenin 
en büyük yaratıcı festivali Dubai Tasarım Haftası’na da  
9-14 Kasım tarihlerinde ev sahipliği yapacak.

Ortadoğu’nun  
Tasarım Başkenti
DUBAİ

The Design Capital of 
the Middle East    
DUBAI 
The biggest city in the UAE, Dubai is not 
solely content with being the most important 
touristic, commercial and technological centre in the 
Middle East. The city also made a name for itself as one 
of the important actors in the art world, attracts artists, 
art and design lovers with its galleries, museums and 
events organised throughout the year.   
  
Being admitted to UNESCO’s Creative Cities Network 
in “Design”, Dubai hosts Art Dubai, not just an event 
which is the highlight of the year but also the most 
important art fair in MENASA region. The event which 
will be held on 25-28 March this year will be followed 
by another fair, World Art Dubai on 8-11 April. The city 
which will host Expo 2020 this year will also host the 
greatest creative festival of the region, Dubai Design Week 
on 9-14 November.  
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan DUBAİ’ye haftanın HER 
günü her şey dâhil 114,99 USD’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to DUBAI from İstanbul Sabiha Gökçen Airport with 
Pegasus’ DAILY flights; all-inclusive prices start at 114,99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS
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Uzaktaki 
Yakın 
KARS
SON YILLARIN GÖZDE TATIL 
ROTALARINDAN BIRI OLAN KARS, 
INCELIKLI MIMARISI, KÜLTÜREL 
MIRASI VE EŞSIZ MUTFAĞI ILE 
BÜYÜLEYICI BIR ŞEHIR. 

 YAZI / TEXT:  MÜJDE IŞIL

One of the favoured vacation routes of the 
recent past, Kars is a fascinating city with 
its refined architecture, cultural heritage 
and unique cuisine.   

NEAR EVEN  
THOUGH FAR   
KARS

Ani Antik Kenti / Ani Ancient City Şubat / February  2020 _
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
KARS’a haftanın HER günü her şey dâhil 
274,99 TL’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to KARS from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights;  
all-inclusive prices start at 274,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan KARS’a 
vergi ve ek ücretler hariç 
10750 BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

You can fly to KARS from 
İstanbul Sabiha Gökçen  
Airport by using 10750 
BOLPOINTS, excluding taxes 
and charges.

10750 
BOLPUAN
BOLPOINTS
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“Öyle güzel ki ölürüm artık / Beyaz uykusuz 
uzakta / Kars çocukların da Kars’ı / Ölüleri yağan 

karda / Donmuş gözlerimin arası”…

Şehri daha önce hiç görmeden, 
Paris’teyken yazdığı “İzdiham” şiirinde 
Kars’ı beyaz, uykusuz ve uzak sıfatlarıyla 
betimler Cemal Süreya. Kışa hâkim olan 
beyazlık, Batı’dan bakınca soğuğun, 

hüznün ve uzaklığın da sembolü gibidir. Şehre 
varıldığında ise insanı asıl büyüleyen, Kars’ın 
farklı zamanlarda bir yolculuğu mümkün kılması 
ve zengin kültürleri buluşturmasıdır çoğunlukla. 

Kars bir süredir Türkiye’nin en popüler tatil 
rotalarından biri. “Kosmos”, “Deli Deli Olma” ve  
“Güneşi Gördüm” de dahil ünlü filmlere fon olması 
bir yana ziyaretçilerinin sosyal medyada paylaştığı 
tablo gibi fotoğraflar da şehrin ününü giderek 
artırıyor. 

Hayran Bırakan Mimari
Kaynaklara göre Kars’ın adı, M.Ö. 2. yüzyıldan 
M.S. 5. yüzyıl ortalarına kadar Kars’ta hüküm 
süren Karsaklardan geliyor. Urartular, Sasaniler, 
Selçuklular, Moğollar, Karakoyunlular ve 
Akkoyunluların hüküm sürdüğü şehir, 1535’te 
Osmanlı İmparatorluğu’na dahil oluyor. İlginçtir 
ki Kars’ı bugünkü Kars yapan mimari zenginlik 
için milat ise 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı… 
Şehri işgal eden Ruslar, 40 yıl boyunca Kars’a 

“Now I can die so beautifully / At that white, wakeful, 
 far and away place / Kars is also the Kars of 

children / Their dead in the falling snow /  
The slits of my eyes are frozen”…

I
n his poem, “Kars” which he wrote in Paris, 
Cemal Süreya defines the city, which he did 
not see before, as white, wakeful, far and 
away. When you look from the West, 
the whiteness that prevails in winter 

also seemingly symbolises the cold, sadness 
and being afar. Though what you find truly 
fascinating when you visit the city is how it makes 
it possible to travel back to a different time 
and how it melds rich cultures.   
  
Kars has been one of the most popular vacation 
routes of Turkey. Not only the fact that it was the 
backdrop for famed movies such as “Cosmos”, “Are 
you Crazy Crazy” and  “I Saw The Sun” but also the 
photos shared on social media by those visiting it 
are adding to the fame of the city day by day.   
  
Stunning Architecture  
According to the resources, Kars gets its name from 
the Karsaks who reigned in Kars from 2nd century 
BC until the mid 5th century AD. Ruled by Urartians,  
Sassanids, Seljuks, Moguls, Qara Qoyunlus and Aq  
Qoyunlus, the city was annexed by the Ottomans 
in 1535. Interestingly, the city owes its architectural 
heritage, which makes Kars, the Kars it is today, to 

Kars şehir merkezinin görkemli 
yapılarından biri de  

19. yüzyıl sonlarına doğru 
Ruslar tarafından kilise olarak 
inşa edilen Fethiye Camii. Bir 

dönemin Nevski Rus Askeri 
Kilisesi olan yapı, 1985 yılında 

iki minarenin eklenmesiyle 
günümüzdeki halini almış. 

One of the impressive 
buildings of Kars city center is  

Fethiye Mosque which was 
built towards the end of 

the 19th century by Russians as 
a church. This building which 
served as the Nevski Russian 
Military Church has taken its 

current shape in 1985 with the 
addition of two minarets.   
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yeni bir çehre kazandırır. Baltık mimarisi de 
denen, bizim daha çok ızgara planı olarak 
bildiğimiz bir tarz bu. Bu sayede geniş caddeli, 
çok düzenli, şık görünümlü taş evlerden kurulmuş 
ve kaybolma ihtimalini en aza indiren bir şehir 
planıyla karşılaşıyorsunuz. Taş binalar, zamanının 
ötesinde ısıtma ve kanalizasyon sistemine sahip. 
Daha önce St. Petersburg’a gittiyseniz, bu plan 
size yabancı gelmeyecektir. Ya da eğer Kars’ta bu 
mimariyi ilk defa gördüyseniz kendinizi bir Rus 
filminin içinde hissedebilirsiniz. Resmi kayıtlara 
göre Kars’ta, Baltık mimarisiyle inşa edilen taş 
evlerden yaklaşık 190’ı tescil edilip koruma altına 
alınmış. Günümüzde bu binaların bir kısmı, başta 
Defterdarlık Binası olmak üzere resmi kurum 
olarak Karslılara hizmet veriyor.    

the Russo-Ottoman War 1877-1878… The Russians 
who invaded the city, gave Kars a new facade over 40 
years. This is a style we know as the grid plan today 
but referred to also as Baltic architecture. This 
orderly plan minimises the risk of getting lost in 
the city as it features spacious streets, and chic 
looking stone houses. Stone houses have a heating 
and sewage system ahead their time. If you have been 
to St.Petersburg before, you’d be no stranger to this 
plan. And if you are seeing this type of architectural 
plan for the first time in Kars, you feel as if you are 
in a Russian movie. According to official records, 
190 of the stone houses that were built according 
to Baltic architecture in Kars, were registered and 
preserved. Today, some of these buildings, with the 
Revenue Office coming first, are serving inhabitants 
of Kars as public offices.      
  
The Kars Castle, for which Pushkin, the Russian 
writer who arrived in Kars in 1829 said “…looking  
at the inaccessible defence positions and the castle  
setup on an escarpment, I wonder how we were 
able to invade Kars,” holds an important place in 
the history of the city. Built in 1153 during the rule 
of the Seljuks, destroyed by Timur in 1386, and 
reconstructed in 1579 by the Ottomans, and despite 
being damaged during the Russian invasion, the 
castle still looks quite magnificient today. It is also 
quite a poetic experience watching the city from the 
castle... Right below the castle is the Kümbet  
Mosque, that is to say The Church of the Twelve  
Apostles with its old name. Transformed from  
a Russian cathedral, the Fethiye Mosque,  
Taşköprü (Stone Bridge) and the house of famous 
Turkish writer Namık Kemal, are among the 
landmarks of the city.    
  
“Ani is a World but I Would Not Have the 
World for Ani”  
After you explore Kars to your heart’s content,  
you may head towards Ani which is inscribed in 
memories as “Ani is a world but I would not have the 
world for Ani” expression and when you go and 
see it, you find this statement to be justified. Even 
though it is engraved in our memories as Ani Ruins, 
it is true that the word ‘ruin’ does not really befit 
this rich cultural heritage. Thankfully, the use of 
ancient city and archaeological site has become 
more common today. Situated in the southeast 
of Kars, at the Ocaklı Village locality on the 
Armenian border divided by River Arpaçay, Ani 
Ancient City was admitted to the UNESCO World 
Heritage List in 2016. With a past dating back to 

Kars’ı özel kılan pek çok 
özelliğinden biri de şehrin 
bir âşıklar diyarı olması. 
Kars’ta âşıklar için oluşturulan 
Âşıklar Otağı ile yüz yıllardır 
süren âşıklık geleneğinin 
korunması sağlanıyor. Otağda 
âşıkların atışmasını izlemek 
Kars gezinizin unutulmaz 
anılarından biri olabilir.  

One of the many things 
that make Kars special is 
that it is a city of bards. 
The Âşıklar Otağı (The 
Bards Tent) formed for the 
bards in Kars, helps to 
preserve the bard tradition 
for centuries. Watching the 
bards do a call-and-response 
duet may be one of the most 
unforgettable moments of our 
tour of Kars.   

Ani Antik Kenti / Ani Ancient City
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1829’da Kars’a gelen ünlü Rus edebiyatçı Puşkin’in 
“…Erişilmez savunma mevzilerine ve yalçın bir 
kaya üzerine kurulmuş kaleye baktıkça, Kars’ı nasıl 
ele geçirebildiğimize şaşıp kalıyordum” dediği Kars 
Kalesi de önemli bir yer tutuyor şehrin tarihinde. 
Selçuklular zamanında 1153’te inşa edilen, 1386’da 
Timur tarafından yıkılan, 1579’da Osmanlılar 
tarafından yenilenen kale, her ne kadar Rus işgali 
döneminde tahribata uğrasa da bugün hâlâ çok 
azametli görünüyor. Kaleden şehri izlemek de 
oldukça şiirsel... Kalenin hemen aşağısında eski 
adıyla On İki Havariler Kilisesi olan Kümbet 
Camii bulunuyor. Rus katedralinden dönüştürülen 
Fethiye Camii, Taşköprü ve Namık Kemal’in evi de 
şehrin simgelerinden.  

“Ani Bir Dünya ama Dünya Bir Ani Değil”
Kars şehir merkezini gönlünüzce gezdikten 
sonra istikametiniz “Ani bir dünya ama dünya 
bir Ani değil” sözüyle hafızalara kazınan, gidilip 
görüldüğünde bu cümleye hak verdiğiniz Ani 
olabilir. Hafızalarda Ani Harabeleri olarak yer etse 
de harabe kelimesinin bu zengin kültür mirasına 
hiç yakışmadığı bir gerçek. Neyse ki artık antik 
kent ve ören yeri kullanımı yaygınlaştı. Kars’ın 
güneydoğusunda, Ocaklı Köyü mevkiinde ve 
Arpaçay Nehri’nin ayırdığı Ermenistan sınırında 
bulunan Ani Antik Kenti, 2016’da UNESCO Dünya 
Mirası Listesi’ne dahil edildi. Geçmişi Urartulara 
dayanan şehir, hem Ermeni kültürünün simgesi 
hem de İpek Yolu’nun önemli duraklarından biri 
olmuş. Bizans, Selçuklu ve Osmanlı’ya ev sahipliği 
yapmış. 15 bin metrekarelik bu devasa açık hava 
müzesine hayran kalmamak mümkün değil. Ancak  
hem doğal tahribatlar hem de koruma ve restore 

the Urartians, it is not only the symbol of Armenian 
culture but also one of the most important stops on 
the Silk Road. It has hosted the Byzantines, Seljuks 
and Ottomans. It is impossible not to admire this 
outdoor museum that covers a 15 thousand sqm area. 
However, both due to natural hazards and delayed 
restoration, it leads you to feel sad. You must allot 
at least 2-3 hours to be able to explore the Ancient 
city. Drawing attention with its red stones, the stately Ani 
Cathedral, Surp Hovhannes Church, Virgins’ Monastery, 
Tigran Honents Church, Ebu’l Manucehr Mosque which  
is considered to be the first mosque built in Anatolia and  
Ani Walls are among the most famous structures in 
this area … Even though it was not preserved in the 
way it deserved, this cultural heritage, which is still 
extant today, will make a more indelible impression on 
you than those you see in Europe.       
  
A Land of Ice  
If you are in this border city of the East on a winter’s day, 
the place that you should definitely see before going 
back is Lake Çıldır. The second biggest lake of East 
Anatolia, Çıldır remains within the provincial borders 
of Ardahan and Kars. It is at an altitude of 1959 metres 
from sea level and is 42 metres deep. The lake is an 
important source of living for the inhabitants of the 
region. Fishing is carried out year round. And the real 
adventure starts when the lake freezes. When the ice 
thickens in the winter, tourists are taken on a ride over 
the lake with horse driven sleighs or snow bikes. If you 
would like to experience a more personal adventure, you 
can walk over the frozen lake and fish with the guidance 
of the local folks. After taking a few steps on the ice and 
leaving the fear of falling behind, you will feel all the 
more free and full of life. 

KARS’TAKI 
ALPLER: 

SARIKAMIŞ 
Kars aynı zamanda kayak 
turizmi için de önemli bir 
merkez. Sarıkamış Kayak 
Merkezi, birkaç özelliği ile 
öne çıkıyor. Birincisi, 25 
km’yi bulan toplam pist 

uzunluğu ile dünyanın en 
uzun kayak pistlerinden 
biri oluşu... Diğer özelliği 
ise buraya yağan karın 

Alpler’deki toz kristal kar 
ile aynı cinste ve kaymak 

için de en ideal kar olması. 
Etrafı çevreleyen ormanlar 
da pistleri çığ tehlikesinden 

koruyor. 

THE ALPS 
IN KARS:  

SARIKAMIŞ      
Kars is also an 

important centre for ski 
tourism. Sarıkamış Ski 

 Centre comes forth with 
some attributes. First, its 

ski track which totals 
up to 25 kilometres is 

one of the longest in the 
world... Second is that it has 

the powder crystal snow 
like in the Alps which is also 

ideal for skiing. And the 
surrounding forests protect 
the area from avalanches.   
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edilmekte geç kalınması bölgeyi gezerken 
hüzünlenmenize yol açabiliyor. Antik şehri 
rahatça gezmek için en az 2-3 saatinizi ayırmak 
gerekiyor. Kırmızı taşlarıyla dikkat çeken, heybetli 
Ani Katedrali, Genç Kızlar Kilisesi, Rahibeler 
Manastırı, Tigran Honents Kilisesi, Anadolu’da 
yapılan ilk cami olarak kabul edilen Ebu’l 
Manucehr Camii ve Ani Surları bölgedeki en 
meşhur yapılar… Her ne kadar layık olduğu şekilde 
korunamamış olsa da hâlâ nefes kesen bu kültür 
mirası, Avrupa’da gördüklerinizden çok daha fazla 
iz bırakacak hafızanızda.     

Buz Diyarı 
Bir kış günü Doğu’nun serhat şehrindeyseniz 
görmeden dönmemeniz gereken yer ise enfes 
manzaralarıyla Çıldır Gölü. Doğu Anadolu 
Bölgesi’nin en büyük ikinci gölü olan Çıldır, 
Ardahan ve Kars il sınırları içerisinde bulunuyor. 
Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikte ve 
derinliği de 42 metreye ulaşıyor. Göl, bölge 
sakinleri için önemli bir geçim kaynağı. Dört 
mevsim boyunca balıkçılık yapılıyor. Asıl 
macera ise gölün donması ile başlıyor. Kışın 
buz derinleşince atlı kızakla ve kar motoruyla 
tursitlerin gölün üzerinde dolaşması sağlanıyor. 
Daha kişisel bir macera yaşamak isterseniz 
buz tutan gölde yürüyebilir ya da yerel halkın 
rehberliğinde balık tutabilirsiniz. Düşme 
korkunuzu bir kenara bırakarak buzda birkaç 
adım attıktan sonra kendinizi alabildiğine özgür 
ve yaşam enerjisiyle dolu hissedebilirsiniz.

Doğu’nun İncisi: İshakpaşa Sarayı
Kars’a gelmişken görülmeden dönülmemesi gereken 
pek çok yapı var. İshakpaşa Sarayı bunlardan 
biri. Yapı, Ağrı-Doğubayazıt sınırları içerisinde 
kalıyor ama Kars’a, özelikle de Ani Antik Kenti’ne 
gitmişken yaklaşık 2,5 saatlik bir araba yolculuğuyla 
İshakpaşa Sarayı’na ulaşmak mümkün. Sarayın 
yapımı Avrupa’daki katedraller misali 99 yıl sürmüş. 
Yapımına 1685 yılında başlanmış ve 1784’te ancak 
tamamlanabilmiş. Yaklaşık 7 bin metrekarelik bir 
alan üzerine inşa edilen saray, tek kubbeli camisiyle 
başka bir evrendeymişsiniz hissi yaşatıyor. Selçuklu 
mimarisinin ağırlıklı olduğu bu muhteşem eserin 
orijinalliği, yakın zamanda yapılan restorasyonla 
üzerine kaplanan cam ve plastik çatı nedeniyle 
sekteye uğrasa da Doğu’nun Topkapı Sarayı 
benzetmesini iftiharla taşımaya devam ediyor. 
Saraydaki süslemelere ve ince işçiliğe bakınca 
günümüzün modern yapılarının ruhsuzluğu 
gözünüze daha çok çarpıyor. 

The Pearl of the East: Ishak Pasha Palace  
Having come all the way to Kars, there are so many structures you should not leave 
without seeing. Ishak Pasha Palace is one of them. The building is on the Ağrı-
Doğubayazıt border but having visited Kars, especially the Ani Ancient City, it is 
possible to get to Ishakpaşa Palace with a 2.5 hour drive. Much like the cathedrals 
in Europe, the construction of the palace took 99 years. It was started in 1685 and 
completed only in 1784. Built over an area of 7000 sqm, the palace gives you the 
feeling of being in another universe with its sole domed mosque. Even though the 
originality of this stunning work in which Seljuk architecture prevails, was a bit 
hampered with the glass and plastic roof it was covered with during its restoration 
in the recent past, it still earns its nomen “Topkapı Palace of the East”. Looking at 
the decorations and the fine craftsmanship in the palace, the spiritlessness of the 
modern structures of our day cut a wide swath. 

GURME ŞEHRI
Şehir merkezinde bulunan Kars Kaz Evi, adından da anlaşılacağı üzere kaz eti üzerine uzmanlaşmış bir 
restoran. Mekân ayrıca koyun etli ve nohutlu piti, ısırgan otu çorbası ve yaprak mantı da dahil yöresel 

yemekleriyle de ünlü. Kaşar, gravyer, çeçil de dahil bölgenin ünlü peynirlerini tatmak için en ideal 
yer ise Boğatepe Köyü. Kars merkezinden yaklaşık bir saatlik uzaklıkta ve 2 bin 500 metre yüksekte 

bulunan bu köyde, işgal yıllarında Ruslar tarafından Kars’a yerleştirilen etnik gruplardan biri olan 
Malakanlar’ın mirasıyla tanışabilirsiniz. Bunun için adresiniz peynire adanan Zavot Eko Müzesi olabilir. 

Boğatepe Köyü, aynı zamanda atölyelerle yöre insanını bilinçlendiren ve bölge kadınlarının da etkin 
olduğu Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği’yle de dikkat çekici. 

A GOURMET CITY    
As can be derived from its name Kars Kaz Evi (Kars Goose House) is a restaurant that specialises in 

goose meat. The place is also famous for local culinary delights such as mutton and 
chickpea piti, nettle soup and yaprak  mantı (leaf dumplings). Including kashar, gruyere, and cecil, the 
ideal place to taste the famous cheese of the region is Boğatepe Village. At this village at an altitude 
of 2500 metres and about an hour away from Kars city center, you can be introduced to the heritage 

of Malakans, the ethnic group that was deployed to Kars by the Russians during the invasion. For that, 
the Zavot Eco Museum dedicated to cheese can be your first stop. Boğatepe Village is also interesting 
with the workshops that raise awareness among local folks and the Boğatepe Society for Ecology and 

Living where the women of the region are quite active.   
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KAYAĞIN
YÜKSELEN YILDIZI

PALANDÖKEN
YENILENEN PISTLERI VE EKONOMIK ŞARTLARDA KAYAK 
YAPMA IMKÂNIYLA SON YILLARDA PROFESYONEL 
KAYAKÇILAR DIŞINDA AILELER VE ÇOCUKLARIN DA 
GÖZDE KAYAK MERKEZI HALINE GELEN PALANDÖKEN, 
EŞSIZ DOĞASIYLA DA DIKKAT ÇEKIYOR. BU YIL YERLI VE 
YABANCI, 1 MILYON ZIYARETÇIYI AĞIRLAMAYI HEDEFLEYEN 
PALANDÖKEN KAYAK MERKEZI, BEYAZ ÖRTÜNÜN 
BÜYÜSÜNÜ EĞLENCEYLE BIRLEŞTIRIYOR. 

K
öklü medeniyetlere ev sahipliği yapan ve yaklaşık 6 
bin yıllık tarihe sahip olan Erzurum, kış sporlarında 
da ülkemizin yüz akı konumunda… Palandöken 
Kayak Merkezi ile birlikte Avrupa’daki 
tanınırlığı giderek artan şehrin en önemli 

ekonomik girdilerinin başında eğitim ve turizm yatırımları geliyor. 

2011 yılında 25. Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları, 2017’de ise 
Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları başta olmak üzere son yıllarda 
Avrupa ve dünya ölçeğinde birçok dev organizasyona ev sahipliği 
yapan Palandöken Kayak Merkezi, bu değişimi ise kuşkusuz 
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen döneminde 
hayata geçirilen projelerle yaşadı. 2016’da Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı’ndan Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen 
kayak merkezinde, dört yıl içerisinde önemli değişimler yaşandı. 
“Altı bin yıllık tarihiyle Erzurum, Türkiye'nin önsözüdür” diyen 
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kadim 
şehrin turizm potansiyelini şöyle özetliyor: “Anadolu’nun mihenk 
taşlarından biri olan şehrimiz, Olimpiyat meşalesini gururla taşımış, 
25. Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları vasıtasıyla adını tüm 
dünyaya duyurmuştur. Kültür, doğa ve inanç turizmi alanında pek 
çok özelliğe sahip olan, yıl boyunca ziyaret edilebilecek bir şehir olan 
Erzurum, bu özellikleriyle Anadolu’daki cazibe merkezlerinden biri. 
Tarihi ve kültür varlıkları anlamında köklü bir mirasa sahip olan 
şehrimizde görülmeye değer nice doğa harikası bulunuyor. Son 
yıllarda bölgenin gözde destinasyonları haline gelen Palandöken ve 
Konaklı Kayak Merkezleri ise artık kendi alanında dünyanın sayılı 
tesisleri arasında gösteriliyor.” 
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HEDEF 1 MILYON TURIST 
Yeni projelerle son yıllarda büyük bir
değişim geçiren Palandöken Kayak
Merkezi’nin yerli ve yabancı ziyaretçi
oranı da her geçen yıl artıyor. Başkan
Mehmet Sekmen’e göre Erzurum’un turizm
sermayesi olan karı bir külfet olarak değil de 
bir nimet olarak değerlendirmek gerekiyor.
“Anadolu’nun zirve şehri Erzurum’da 
sadece yerel hizmetlerde değil aynı 
zamanda şehrin iktisadi, sosyal, kültürel 
ve sportif alanlarındaki sorunlar için de 
çözüm üretiyoruz. Örneğin Özelleştirme 
İdaresi’nden devraldığımız günden bu 
yana Palandöken Kayak Merkezi’ni her 
alanda modern teknolojiyle donatıp yeni 
bir kayak merkezi inşa ettik” diyen Başkan 
Sekmen, bu yılki turist hedeflerinin ise 1 
milyon kişi olduğunu belirtiyor. Başkan 

Sekmen, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Alt 
ve üstyapısıyla yüzü aşkın projenin 

gerçekleştirildiği Palandöken Kayak 
Merkezi ile birlikte şehrimizi 
ziyaret eden yerli ve yabancı 
turist sayısında rekora doğru 
koşuyoruz. Bundan birkaç yıl 
önce Erzurum’un yerli ve yabancı 
turist sayısı 26 bindi. Erzurum’da 
gerçekleştirilen yatırımlar ve 
Palandöken’i daha iyi bir kayak 

merkezi haline getirmek için üstlendiğimiz 
projelerle bu rakamı 750 binin üzerine 
çıkardık. Bu yıl ise çıtamızı çok daha yukarı 
taşıyacağız.”

DÖRT YILDA HAYATA  
GEÇIRILEN PROJELER 
Başkan Mehmet Sekmen, Palandöken 
Kayak Merkezi’nde hayata geçen projelerle 
ilgili şu bilgileri veriyor: “Göreve geldiğimiz 
günden bu yana kayak merkezimizi 
neredeyse baştan aşağı yeniledik. Fiber 
altyapıdan arama kurtarma birimlerine, 
teleferik ve gondol liftlerin yenilenmesinden 
güvenlik sistemlerine, ski pas sistemlerinden 
gece saatlerinde de kayak yapılmasına 
olanak sağlayan yeni pistlere, suni 
karlama sistemlerinden go-kart ve zipline 
çalışmalarına kadar pek çok alanda çalışma 
yaptık. Ayrıca sosyal tesisler, ziyaretçileri 

eğlendirecek dev salıncaklar, “insan sapanı” 
isimli, yeni nesil bir eğlence aracı, peyzaj, 
gölet, ağaçlandırma çalışmaları, kış bahçesi, 
küre kafe, kapsül kafe, restoranlar ve 
bungalov evler başta olmak üzere toplam 
100 projeyi uygulamaya koyduk.” 

Peki, Palandöken Kayak Merkezi’nde 
ziyaretçileri nasıl bir kayak tesisi bekliyor? 
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mehmet Sekmen, şu anda tesiste 71 
kilometre uzunluğunda toplam 55 pistin 
mevcut olduğunu, 17 bölgede ise çığ 
önleme sisteminin bulunduğunu belirtiyor: 
“Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin ilk 
yapay buz tırmanış duvarı olan ICE Park’ı 
hizmete açtık. Kış Spor Okulları ile 40 
bin çocuğumuz kayak yapmayı öğrendi. 
Hedefimiz, Palandöken’i dünyanın en 
önemli kayak merkezi haline getirmek.” 

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen
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Yaşam lifestyle

DAHA İYİ BİR YAŞAMA DAİR İPUÇLARI

TIPS FOR A BETTER LIVING

2020’NİN SEYAHAT TRENDLERİ

TRAVEL TRENDS FOR 2020

Burçlar: Şubat Ayında Sizi Neler Bekliyor?

Horoscope: What’s Awaiting You in February?
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2020’nin
Seyahat  
Trendleri 
ÇEVRE DOSTU SEYAHATLER, YEREL 
KÜLTÜRLERLE DAHA YOĞUN TEMASTA OLMAK 
VE BILINDIK ROTALARIN DIŞINA ÇIKMAK… 
IŞTE BU YILDAN ITIBAREN HAYATIMIZDA 
GIDEREK DAHA ÇOK YER KAPLAMASI 
BEKLENEN EN YENI SEYAHAT TRENDLERI…  

Eco-friendly travels, being more in-touch with 
the local cultures and going beyond the familiar 
routes… Here are the new travel trends expected 
to boom starting from this year …    

Travel Trends for 2020   

 YAZI / TEXT: ÖZGÜR ELIBOL
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ÇEVRE DOSTU SEYAHATLER
İklim krizi, biyolojik çeşitlilik kaybı ve türlerde 
görülen azalma… Amazon yağmur ormanlarının 
ardından Avustralya kıtasını saran ve 
söndürülemeyen yangınlar, iklim krizi hakkında 
daha ciddi düşünmemiz gerektiğinin habercisi 
konumunda. Seyahat önerileriyle öne çıkan 
bigseventravel.com’a göre seyahat edecekler için 
konfor kadar çevresel duyarlılık da giderek önem 
kazanıyor. Öte yandan tatillerini doğa ile baş başa 
geçirmenin ötesinde çevresel aktivitelerde gönüllü 
olarak çalışarak değerlendirenlerin sayısı da her 
geçen yıl artıyor. Bu gelişmeler seyahat alanında 
faaliyet gösteren teknoloji şirketlerini de birebir 
etkiliyor: “Tatilinizi daha yeşil yapacağız” sloganıyla 
faaliyet gösteren ve kârının yüzde 80’ini ağaç dikme 
projelerine ayıran seyahat arama motoru Ecosia’nın 
bir gündeki ortalama indirme sayısı 20 bin iken, bu 
sayı yangınlardan sonra günde 250 bin rakamına 
ulaşmış. 

VEGAN OTELLER
Etik değerler ya da çevresel faktörler artık eskisine 
göre doğaya ve hayvanlara karşı daha sorumlu bir 
biçimde hareket edilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. 
Bu durum ise seyahat trendlerine birebir yansıyor. 
Çevresel olarak sürdürülebilir seyahat konseptlerine, 
vejetaryen-vegan yoga otellerine ve vegan otellere 
talep ise giderek artıyor. Plastik kullanımını en 
aza indiren, geri dönüşüm üniteleri olan ve otel 
odalarında organik ürünler kullanan tatil mekânları, 
artık seyahate çıkacak kişilerin tercihlerinde daha 
öncelikli hale geliyor. Otellerin yanı sıra seyahat 
destinasyonlarının da vegan dostu olması önem 
kazanıyor. Amerika merkezli vegan yaşam sitesi 
HappyCow’a göre Tel Aviv, Prag ve Berlin, dünyanın 
en “vegan dostu” şehirleri.   

ECO-FRIENDLY TRAVELS  
Climate change, decrease in biodiversity,  and 
the decline in the number of 
species… Following those in the Amazon rainforests, 
the inextinguishable fires that engulfed the 
Australian continent, are just a few examples that 
should lead us to take the climate change more 
seriously. According to bigseventravel.com, 
a popular travel website, travellers started 
to care about eco-friendly travels as much as 
they care about their comfort. On the other 
hand, besides spending their holiday in nature, 
the number of those who spend their time 
working on ecologist activities as volunteers 
is increasing too. These developments have 
an impact on the technology companies 
that operate in the tourism sector:  Ecosia is a new 
search engine which promises to allocate 80% of its 
profit to tree planting projects coming up with the 
slogan “We will make your holiday greener”. The 
number of people using Ecosia as a search engine 
has gone up from 20 thousand to 250 thousand after 
the fires.   

VEGAN HOTELS  
Ethical values and environmental factors indicate 
that you have to be more responsible in regards to 
nature and animals. And this finds its reflection 
in the travel trends. The demand in sustainable 
ecological travel concepts, vegetarian-vegan 
yoga hotels and vegan hotels is increasing. Holiday 
resorts with recycling units that minimise the use 
of plastics and organic recycle chains gain priority 
in the choice of holidaymakers. Besides hotels, 
the vegan friendly holiday destinations are also 
becoming important. According to the American 
based vegan living site HappyCow, Tel Aviv, Prague 
and Berlin are the most “vegan friendly” cities in the 
world.     

“Aşırı turizm” 
olarak 
tanımlanan 
bazı 
bölgelerdeki 
turist 
yoğunluğu, 
başkentlerin 
gölgesinde 
kalan “ikinci 
şehirler” 
ile “komşu 
şehirler”in 
giderek daha 
gözde bir tatil 
destinasyonu 
haline 
gelmesine 
neden oluyor. 

The “secondary cities” 
and “neighbouring 
cities”, which are 
overshadowed by the 
capitals, are becoming 
more popular as 
holiday destinations, 
because of the 
‘overtourism’ in the 
capitals.   
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GÖRMEK DEĞIL YAŞAMAK        
Seyahatin giderek daha çok hayatımızın bir parçası olduğu 
günümüz dünyasında yeni yerler görmek ve kültürlerle tanışmak, 
artık çoğumuz için yeterli olmuyor. Pek çok kişi tatillerde yeni 
deneyimler yaşamak istiyor. Gidilen yerde yerel yaşama katılmak 
ve katkı sunmak da bunun bir parçası. 2020 seyahat trendlerine 
göre artık gidilen destinasyondaki bölge insanının hayatını 
iyileştirecek çalışmalarda bulunmak giderek önem kazanıyor. Bu 
sayede dünyaya farklı bir pencereden bakarken hayattaki anlam 
arayışımıza da katkıda bulanmamız mümkün olabiliyor. Üstelik bu 
durum “yeni lüks”lerden biri. 

GÖLGEDE KALMIŞ ŞEHIRLER
Paris, Londra, Roma, Amsterdam ya da Barselona da dahil 
belli başlı şehirler her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Ancak 
bu kentlerdeki “aşırı turizm” olarak nitelendirilebilecek turist 
yoğunluğu, yerel halka artan fiyatlar, trafik sıkışıklığı ve hizmet 
kalitesinin düşmesi olarak yansıyabiliyor. Öte yandan iklim 
değişikliği, kontrolsüz gelişim ve turist kalabalıkları nedeniyle 
dünya çapındaki kültürel miraslar da uzun vadede tehlike altında 
bulunuyor. Tüm bu nedenler ise başkentlerin gölgesinde kalmasına 
rağmen benzer hatta daha yoğun deneyimler yaşanabilecek az 

NOT VISITING BUT EXPERIENCING            
In today’s world, as travel gets to be a part of our lives more 
and more, seeing new places and getting acquainted with new 
cultures is not enough for most of us now. Many people want to 
have new experiences on their vacations. Joining and contributing 
to the local life is a part of that. According to 2020 travel trends, 
it is becoming more important to contribute to the improvement 
of the living conditions of the local people. By doing that, whilst 
looking at the world from different perspectives, you can also 
contribute to your own search about the meaning of life. And 
this is also one of the “new luxuries”.   

OVERSHADOWED CITIES  
Including Paris, London, Rome, Amsterdam or Barcelona, certain 
cities host millions of tourists each year. However, this 
overtourism can find its reflection in the form of traffic jams and 
a decrease in service quality. On the other hand, important cultural 
heritages are under risk due to climate change, uncontrolled 
development and tourist crowds in the long term. And all 
these bring forth lesser known alternatives where, despite being 
overshadowed by the capitals, people can experience even more 
intense experiences. According to Booking com the trend that 
is expected to go on the rise as of 2020, are the cities and towns 

2020 yılının seyahat trendlerinden biri 
de yaz ayları gibi yoğun dönemlerde 
değil de ara sezonlarda tatile çıkmak. 

One of the travel trends of 2020 is to go out on a holiday not 
only in summer, but also during the off season. 
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known as “secondary city” or “neighbouring city” that 
had been overshadowed by the popular touristic 
destinations… Whilst these regions will develop with 
the tours organised to secondary cities, the burden 
over the regions suffering a rush of tourists will 
be alleviated.   

DIGITAL DETOX 
AND MINIMAL LIVING   
A minimalist vacation with a digital detox, away 
from urban life… According to the 2020 travel 
trends of the famous travel magazine Conde Nast 
Traveler, being in nature with analog accessories,  
leads one to feel both physically and mentally better.  
Micro hotels or cottages with very little belongings, 
let travel lovers be alone with nature as well as giving 
a chance for self-discovery. And long hikes offer the 
chance to escape the burdens of modern life.   

ON THE TRAILS OF THE PAST  
According to news cited in MIT Technology Review, 
the official magazine of one of the most prestigious 
universities in the world, 26 million people had 
DNA tests done to trace back their ancestry. Whilst 
having DNA tests done has become popular in the 
recent past, now this test is meshing up with the 
concept of traveling since people want to see the 
places where their ancestors lived. The place where 
this trend is strongest is Europe. For instance, 23% 
of the people who visited Scotland last year, were 
tracing the trails of their ancestors.  

bilinen alternatifleri öne çıkarıyor. Booking com’a 
göre 2020 yılından itibaren yükselişe geçmesi 
beklenen trend, “ikinci şehir” ya da “komşu şehir” 
olarak bilinen; turist akını olan destinasyonların 
gölgesindeki şehirler ve kasabalar… İkinci şehir 
seyahatleri ile bu bölgeler gelişirken aşırı turist 
akınından muzdarip olan destinasyonların 
üzerindeki yük de azalacak. 

DIJITAL DETOKS VE MINIMAL YAŞAM 
Şehir yaşamından uzakta dijital detoks eşliğinde 
minimalist bir tatil… Ünlü seyahat dergisi Conde 
Nast Traveler’ın 2020 seyahat trendlerine göre 
birkaç analog aksesuar eşliğinde doğada olmak hem 
fiziksel hem de mental olarak kişinin kendini iyi 
hissetmesine yol açıyor. Çok az eşyanın bulunduğu 
mikro oteller ya da kulübeler, seyahatseverlerin 
doğa ile baş başa kalmasını sağlarken kendilerini 
yeniden keşfetmesine de imkân veriyor. Uzun 
doğa yürüyüşleri ise tatilcilere modern yaşamın 
yüklerinden kurtulma fırsatı sunuyor. 

GEÇMIŞIN IZINDE 
Dünyanın en saygın üniversitelerinden 
Massachusetts Institute of Technology’nin (MIT) 
dergisi MIT Technology Review’de yer alan bir 
habere göre 26 milyon kişi geçtiğimiz yıl DNA 
testi yaptırarak atalarının izini sürdü. DNA testi 
yaptırmak son yıllarda popülerleşirken artık bu test 
seyahat kavramıyla giderek iç içe bir hâl alıyor ve 
her yıl daha fazla insan kuşaklar önceki atalarının 
yaşadığı yerleri görebilmek için yollara düşüyor. Bu 
eğilimin en güçlü yaşandığı kıta ise Avrupa. Örneğin 
geçen yıl İskoçya’yı ziyaret eden kişilerin yüzde 23’ü 
atalarının izini sürdü. 
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GÖÇEBE 
OTELLERDE 

KONAKLAMAK 
Japonya’dan dünyaya 

yayılması beklenen 
göçebe oteller ile henüz 

yeni tanışıyoruz. Altı ayda 
bir dünyanın farklı bir 

noktasına kamp kuran 
göçebe oteller, doğada 

otel konforunu sunarken 
tatilciler seçtikleri 

yerde, yıldızların altında 
uyuyabiliyor. 

STAYING AT 
NOMADIC HOTELS   

We are just getting 
introduced to the nomadic 

hotels concept that is 
expected to spread from 

Japan. Whilst the nomadic 
hotels that camp at 
another spot in the 

world every six months, 
present the comfort of a 
hotel in nature, and the 

holidaymakers can sleep 
underneath the stars at 
the destination of their 

choice.   
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Henri de Toulouse-Lautrec’in tablosunda Paris’in en gözde 
restoranlarından Les Ambassadeurs’ün masalarından biri, 1893

One of the tables of Les Ambassadeurs, one of the most popular 
restaurants in Paris by Henri de Toulouse-Lautrec, 1893
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Dışarıda Yemenin 
Leziz Hikâyesi
RESTORANLAR NE ZAMAN VE NASIL ORTAYA ÇIKTI? İNSANLAR 
EVDE DE YEMEK YİYEBİLECEKKEN NEDEN RESTORANA GİDİP  
TANIMADIĞI İNSANLARLA BİRLİKTE YEMEK YER, BİR DE 
ÜZERİNE PARA VERİR? SOFRA ADABI NEYİ GEREKTİRİR? VE 
BAHŞİŞ NASIL VERİLİR? CEYLAN ÖZGE KUNDUZ VE ELİF 
YİRMİBEŞOĞLU’NUN BİRLİKTE HAZIRLADIĞI HESAP LÜTFEN, 
YEMEĞİN KARIN DOYURMANIN ÇOK ÖTESİNE GEÇEN 
ANLAMLARINA ODAKLANIYOR VE DIŞARIDA YEMEK YEMENİN 
LEZİZ HİKÂYESİNİ ANLATIYOR.     

When and how did restaurants come about? Why do people who  
can easily eat at home go to a restaurant to eat with people they  
do not know and also pay for it? What are table manners? And how 
do you tip? Prepared by Ceylan Özge Kunduz and Elif Yirmibeşoğlu,  
Check Please focuses on the meaning of food beyond filling your 
stomach and, tells the delicious story of eating out.       

The Delicious Story of Eating Out  

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: HANDE ÇETIN ONGUN

Dilerseniz kitabı yazma hikâyenizle sohbete başlayalım…
Ceylan Özge Kunduz: Boğaziçi Üniversitesi’ndeki lisans eğitimim 
esnasında sosyoloji profesörü hocam Zafer Yenal’dan “Yemeğin 
Sosyolojisi ve Tarihçesi” isimli bir ders almıştım. Yemeğe olan 
ilgimin daha kavramsal bir boyut kazanması o dersle oldu. Zaman 
içinde bununla ilgili okumalar yapmak hem merakımı artırdı 
hem de bizde bu işlerin nasıl olduğunu düşündürdü. Elif ’le de bu 
merakımız ortak bir noktada kesişince ortaya böyle bir kitap çıktı. 
Elif Yirmibeşoğlu: Yıllardır yeme-içme hakkında yazıyorum. Sanırım 
bu süreçte iştahım daha da açıldı. Son zamanlarda kafelerin, 
restoranların dolup taştığını, dışarıda yemenin karın doyurmaktan 
öteye gittiğini görüyordum. Bu, Özge ile üzerinde çokça 
düşündüğümüz bir konu olmaya başlamıştı. Düşündüklerimizi, 
araştırdıklarımızı ve öğrendiklerimizi daha fazla kişiyle paylaşma 
fırsatı çıkınca da memnuniyetle değerlendirdik.
Dışarıda istediğin zaman istediğini yemek, başlı başına bir kültür olarak 
ne zaman oluşmaya başladı?
E.Y: Restoranların Fransa’da ortaya çıktığı 1700’lü yıllardan önce 
dışarıda yemek yemek, istediğin zaman istediğin şeyi yemenin 
tam tersi bir noktada duruyordu. Hanlarda verilen yemeklere 
baktığımızda, bir anlamda umduğunu değil, bulduğunu yiyordun. 
İstediğin kadar şeyi, istediğin zaman yemek aslında Fransa’da, 
sarayda görülen ve saray erkânının özendiği bir durum. Kralın 
etrafında bulunan ve sonradan da burjuvazinin temellerini 
oluşturacak olan kesim, kral gibi yemek istediği için restoran 
ortaya çıkıyor. 

Let’s start with how you came to write this book, if you would …  
Ceylan Özge Kunduz: During my undergrad education at Bosphorus  
University, I had taken a course entitled “The Sociology and 
History of Food” from our sociology professor Zafer Yenal. My 
interest in food gained a more conceptual perspective 
with that course. In time, my researches not only raised 
my curiosity but also led me wonder how all these came about. 
When my curiosity collided with Elif ’s at a common point, there 
came about a book like this.   
Elif Yirmibeşoğlu:  I’ve been writing about food and beverage for 
years. I guess my appetite got worked up more and more in the 
meantime. I was seeing that cafés and restaurants were becoming 
more popular and that eating out went beyond tanking up. This 
has become something we really pondered upon with Özge. When 
we got the chance to share what we thought, researched on and 
learned with more people, we gladly made use of the chance.  
When did the ‘eat whatever you want, whenever you want’ concept 
become a cultural phenomenon?  
E.Y: Before the 1700s, when the restaurant concept came about in 
France, eating out meant quite the opposite of eating whatever you 
wanted whenever you wanted. When we look at the food served at 
the inns, you were not eating what you expected but what you could 
get. Being able to eat whatever you wanted whenever you wanted it 
was only seen in the palace and aspired by the courtiers. The  
restaurants have come about because the courtiers who would lay  
the basis of bourgeoise later on wanted to eat like a King.   

Ceylan Özge Kunduz ve Elif Yirmibeşoğlu
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C.Ö.K: “Kralın çevresinde olmadan da kralın gücüne 
sahip olunabilir mi?” sorusu en azından yemek 
alanında restoranın ortaya çıkışıyla karşılığını 
buluyor. Burjuvazi, elindeki iktidar sayesinde 
kralınkine benzer bir güçle, istediğini istediği zaman 
yiyebilir hale geliyor. Aslında bu bir güç göstergesi.
Günümüzde yıldızlı restoranlar ve şefler yükselişte. 
Yemek için evinden çıkan müşteri ve gidilen mekân kadar, 
yemeği pişiren aşçının da bu kadar önem kazanmasını 
nasıl değerlendiriyorsunuz?
C.Ö.K: Bu aslında bizde daha geç önem kazanan bir 
durum. Fransız İhtilali’nden (1789) sonra sarayın 
aşçıları boşta kalıyor. Onların nasıl yemekler 
yaptığını bilen ve yükselişte olan burjuvazi, onları 
bir şekilde kendi özel aşçıları yapıyor. Sonra bu 
aşçılardan bazıları birtakım mali desteklerle Paris’te 
kendi restoranını açıyor. Dolayısıyla şefler Paris’te, 
başından beri yenilen yemek kadar önemli...
E.Y: Bu biraz da 2000’li yıllarla beraber başlayan, 
dışarıda satılan malın ve verilen hizmetin kişiye 
özel olmasına yapılan vurguyla da alakalı. “Ben şu 
restoranda yiyorum” demek kadar, “Ben şu şefin 
pişirdiği yemekleri yiyorum” demek de “Benim 
belli bir damak tadım, belli beğenilerim var ve 
beğenilerime uygun olanı seçiyorum” demek aslında. 
İyi şarabı tanımak, iyi kahveden anlamak gibi.
Peki, bizim coğrafyamızda bu kültürün tohumları nasıl 
filizlendi?
C.Ö.K: Bizim coğrafyamızda sokak satıcılarının, 
sokakta yemek yemenin çok daha eskiye dayanan 
bir hikâyesi var ama modern restoranın gelişi 
Rus İhtilali (1917) sonrasına rastlıyor. Çarlık 
Rusya’sından kaçıp İstanbul’a sığınan Ruslar burada 
restoranlar açıyor. Cumhuriyet’in ilk yıllarının ünlü 
restoranlarından biri İstanbul’daki Pandeli, diğeri 

C.Ö.K: The question, “Can you have the privilege of a 
King without being around one?” finds its answer, at 
least in gastronomy, with the birth of the restaurant 
concept. With a potency similar to a  King’s, the 
bourgeoise have come to eat whatever they want 
whenever they want to. It actually is a power indicator.  
In our day, starred restaurants and chefs are on the 
rise. The name of the Chef has become as important as 
the name of the restaurant. What would you like to say 
about this?  
C.Ö.K: This actually has gained prominence here 
quite recently. Following the French Revolution  
(1789) the royal chefs had lost their jobs. The 
bourgeoise on the rise knew the way they cooked and 
hired them as their private chefs. Later, with some 
financial back up, some of them opened up their own 
restaurants. Hence, right from the start, in Paris, the 
chefs were as important as the meals that were eaten...  
E.Y: This also has a lot to do with the 
emphasis placed upon the custom-made 
goods and services you can get outside since 
the 2000s. Besides, saying “I’m eating what X 
chef cooks” instead of saying, “I’m eating in this 
restaurant”, means “I’m a gourmet who has good 
taste in such and such and I go for what I relish”. It’s 
like knowing the best wine or coffee.  
Well, when did the seeds of this culture sprout in our 
geography?  
C.Ö.K: In our geography, street food vendors and 
eating out on the street has a tradition that goes way 
back but the arrival of the modern restaurant concept 
coincides with the time following the Russian 
Revolution (1917). The Russians who fled from 
the Tsarist Russia to seek refuge in Istanbul, 
opened up restaurants here. One of the most 

“Bizim coğrafyamızda sokak 
satıcılarının, sokakta yemek 
yemenin çok daha eskiye 
dayanan bir hikâyesi var ama 
modern restoranların açılması, 
Rus İhtilali sonrasında, Çarlık 
Rusya’sından kaçıp İstanbul’a 
sığınan Rusların etkisiyle 
oluyor.”

“In our geography, eating out goes way back 
but the first modern restaurants here were 
opened after the Russian Revolution, by the 
Russians running away from Tsarist Russia and 
seeking refuge in Istanbul.”  

Abraham Bosse, “Les 
Cinq sens: Le goût” 
(Beş Duyu: Lezzet), 
17. yy

Abraham Bosse,”Les 
Cinq sens: Le goût” 
(The Five Senses: 
Taste), 17th century

Ceylan Özge Kunduz 
ve Elif Yirmibeşoğlu’nun 
birlikte hazırladığı 
Hesap Lütfen Mundi 
Kitap etiketiyle 
raflarda… 

Written by Ceylan 
Özge Kunduz and Elif 
Yirmibeşoğlu, Check 
Please is published by 
Mundi Books.
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Rejans - ki hâlâ ayakta olmaları, tam bir tarihe 
tanıklık örneği. Ankara’daki Karpiç Lokantası da 
Batılı anlamdaki ilk restoranlardan.
E.Y: Özellikle 90’larda kafe kültürü, restoran, bistro, 
brasserie gibi oluşumların çoğaldığını ve daha fazla 
insanın bu mekanlara gittiğini, dışarıda yemek yeme 
pratiğinin çok farklı kesimler için de mümkün hale 
geldiğini görüyoruz. McDonald’s da bu dönemde 
Türkiye’ye geliyor. Dolayısıyla bu dönemden 
önce restoranda yemek yemenin çok daha nadir 
yapıldığını ve genellikle yüksek gelir grubuna has bir 
durum olduğunu söyleyebiliriz. 
Kuruldukları dönemde Istanbul ve Ankara’daki ilk 
restoranların müşteri profilinde neler göze çarpıyor?
E.Y: Cumhuriyet’in kuruluşuyla birlikte dışarıda 
yemek yemenin, özellikle kadınların da kamusal 
alanda görülmesinin ne kadar önemli olduğunu 
ve Atatürk’ün bununla ilgili çabalarının olduğunu 
görüyoruz. Daha önceleri kadınlar için kamusal 
ile özel alan arasındaki ayrım çok daha keskin. 
Dolayısıyla ilk başta kadınların dışarıda yemek 
yemesi tepkiyle karşılanıyor. Hatta Türkiye’nin ilk 
kadın avukatının (Süreyya Ağaoğlu) çalışırken öğle 
yemeklerinde eve dönmemek için dışarıda yemek 
istemesi büyük bir tepki çekince Atatürk duruma 
müdahale ediyor ve öğle yemeğini onunla beraber 
yiyerek bir anlamda topluma örnek oluyor. 
Kitabı hazırlarken size çok ilginç gelen anekdotlarla 
karşılaştınız mı?
C.Ö.K: Erenköy Kız Lisesi’nin Felsefe ve İçtimaiyat 
Muallimi Feliha Sedat’ın 1932’de yayımlanan Genç 
Kızlara Muaşeret Usulleri isimli kitabında genç bir 
kadının kendi kendine bir pastaneye girip ayaküstü 
bir şeyler atıştırabileceğinden ama oturmasının 
uygun olmayacağından bahsediliyordu. Oturmak 
belki davetkâr bir tavır anlamına geliyordu, ayaküstü 
bir şeyler yemekse mecburiyettendi... Dolayısıyla 
kabul edilebilir bir durumdu. Bu bize epey ilginç 
gelmişti.  

famous restaurants of the first years of the Republic 
is Pandeli and the other is Rejans, and the fact that 
they still serve is a true example of bearing witness 
to history. The Karpiç Restaurant in Ankara is one of 
the first restaurants in the Western sense.  
E.Y: Specifically in the 90s, we see the rise in the 
café culture with an increase in the number 
of restaurants, bistros, and brasseries. More 
people started to go to these places and the 
practice of eating became possible for the middle 
class. And McDonald’s came to Turkey in those days. 
Hence, before that time, eating out in general was 
something that was rarely done and could only be 
afforded by the upper class.
During the time when they were first set up, what  
is the customer profile like at the first restaurants 
in Istanbul and Ankara?  
E.Y: With the establishment of the Republic, we see 
how important it was to eat out, and specifically 
the women to be seen in public places and Atatürk’s 
encouragement in that regard. Before that, the 
distinction between public and private spaces was 
very strict. Therefore, women eating out is met 
with some reactions at first. Such that, when 
the request of Süreyya Ağaoğlu, the first 
woman lawyer of Turkey, to eat lunch out gets 
reactions, Atatürk intervenes and by eating lunch 
with her sets an example for the society.  
When you were writing the book, did you chance upon 
anecdotes you found interesting?  
C.Ö.K: In 1932, in the “Book on Etiquette for Young 
Women” published by Feliha Sedat, the Philosophy 
and Sociology Teacher of Erenköy School for 
Girls, it is said that a young woman could go into a 
patisserie to have a quick bite but it would not be 
considered appropriate for her to take a seat at a 
table. Sitting might have meant being inviting, but 
having a quick bite was survival... So it was  
acceptable. We found that to be quite interesting. 

Cumhuriyet’in ilk yıllarının ünlü restoranlarından 
Pandeli hâlâ ayakta.

Pandeli, one of the most famous restaurants of the 
first years of the Republic, still serves.

İstanbul’da Sokak 
Satıcıları, 19. yy,  

SALT Araştırma, 
Fotoğraf ve Kartpostal 

Arşivi

Street Vendors in 
Istanbul, 19th century,  

SALT Research, 
Photography and 
Postcard Archive
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ŞUBAT için burcunuz diyor ki...
Your horoscope for FEBRUARY says that...

Dr. Samiye Özbaş Soysal 
www.astrokarmik.com

9 Şubat dolunayı aşk hayatınızda bir 
hareketlenmeye sebep olabilir. Anne-babalar 
ise çocuklarıyla ilgili yeni kararlar alabilir ya 
da stres yaratan gelişmelere tanık olabilir. Bu 
ay işinizde esnek davranmanız ve fırsatları 
değerlendirmeniz oldukça önemli. 23 Şubat 
yeniayı ile birlikte kendinize zaman ayırmanız 
için çeşitli fırsatlar doğabilir.

With the full moon on 9 February, your love 
life may be stirred up. Parents can take new 
decisions regarding their children or bear 
witness to stressful developments. This 
month, it is important for you to 
be flexible and make the best use of 
opportunities at work. With the new moon 
on 23 February, you can have various 
opportunities to allot yourself some time. 

Gelecek planlarınızla 
ilgili harekete 
geçme isteğiniz 
artabilir. 9 Şubat 
dolunayı ile birlikte 
hedeflerinizi 
kalabalıklarla 
paylaştığınızda güzel geri dönüşler 
alabilirsiniz. Sosyal çevrenizdeki 
ego mücadeleleri yorucu olabilir. 
Aile içinde yapılacak bir fedakârlık 
hayatınızı kolaylaştırabilir.

Your need to take action regarding 
your future plans may increase. 
With the full moon on 9 February, 
when you share your aims 
with crowds you can get good 
feedback. The power struggles 
around you might be exhausting.  
A sacrifice to be made within the 
family can make your life easier. 

Sizi harekete geçirecek bazı gelişmeler 
olabilir ya da gerginlik yaratan haberler 
gündeminizi meşgul edebilir. 9 Şubat 
dolunayıyla birlikte yapılacak bir teklif ya da 
bir ticari girişim üzerinizde stres yaratabilir. 
Atacağınız adımlarda finansal olarak esnek 
düşünmeniz ve riski dağıtmanız önemli. 
Mesleki atılımlar için de oldukça iyi bir 
zaman.

There may be some developments 
leading you to take action or you may be 
occupied with news that leads to tension. 
With the full moon on 9 February, a new 
offer or commercial endeavour might 
stress you out. It is crucial for you to 
be flexible and spread the risks in the 
steps you will take when it comes to 
finances. It is also quite a good time 
for professional breakthroughs. 

9 Şubat dolunayı döneminde fikir 
ayrılıklarına karşı toleranslı davranmanız 
önemli. Yeni bir bakış açışı veya yeni 
kararlar için mücadele etme zorunluluğu ya 
da birilerini ikna etme çabası yorucu olabilir. 
Finansal problemler aile içindeki desteklerle 
çözülebilir.

It is important for you to be tolerant against 
discord around the full moon on 9 February.  
The necessity to fight for a new outlook 
and new decisions, and the effort 
to convince some people into doing 
something can be exhausting. Financial 
problems can be solved with interfamilial 
support. 

Mesleki açıdan sonuç almayı beklediğiniz 
ve mesafe kat etmeyi istediğiniz konularda 
gelişmeler yaşayabilirsiniz. Görünür hikâyeler 
artık konuşulmaya da başlanacak. İletişim 
becerilerinizi ve bilginizi daha işe yarar 
biçimde kullanmanıza vesile olacak ortamlar 
ve buna katkı sağlayacak fırsatlar ay içinde 
karşınıza çıkabilir.

You may to get results when it comes 
to business matters and you may cover 
some distance in this regard and 
see developments. What’s visible to 
the stark eye will start to be talked 
about. You may find yourself in 
environments in which you may use 
your communication skills and know-how in 
a more serviceable manner and come 
across opportunities providing 
you the chance to do so.  

KOÇ I ARIES

BOĞA I TAURUS

AKREP I SCORPIO

İKİZLER I GEMINI

YAY I SAGITTARIUS

TERAZİ I LIBRA

Ailevi konularda daha fazla sorumluluk almanız 
ve 9 Şubat dolunayıyla birlikte evinize daha 
çok zaman ayırmanız gerekecek. Bu ay yeni ve 
sizi geliştirecek bilgilere sahip olabileceğiniz 
ortamlara dahil olabilirsiniz. 23 Şubat dolunayı 
bu açıdan tetikleyici olabilir.

You will have to take more responsibility 
regarding home and family, and allot more time 
to them with the full moon on 9 February. This 
month you may mingle in crowds that 
may provide you with new information 
for your betterment. The full moon 
on 23 February may set the trigger for that. 
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BURÇLAR
H o r o s c o p e

ŞUBAT için burcunuz diyor ki...
Your horoscope for FEBRUARY says that...

Bu ay, 9 Şubat’ta gerçekleşecek dolunay 
burcunuzda olacak. Ayın ilk günleri, birtakım 
sonuçlar elde etmek, emeklerinizin karşılığını 
almak ve yapmayı beklediklerinizi hayata 
geçirmek için elverişli olacak. Bu dönemde ikili 
ilişkilerde denge de önemli. İşteki aksaklıklar 
kendiliğinden çözüme kavuşacak. Ayrıca bu 
dönemde maddi kayıplar yaşama riskiniz de 
bulunuyor.

The full moon on 9 February will be in your 
sign. The first days of the month will be good 
for reaping some rewards, getting some results 
and to bring into life the things you had shelved 
before. Balance is the key in your interpersonal 
relationships in this period. Problems at work 
will get resolved on their own accord. You may 
experience financial loss during this period.  

Maddi olarak risk almanızı ve daha geniş 
çaplı düşünmenizi gerektirecek gelişmeler 
olabilir. Alacak verecek hesaplarını iyi tutmak 
şart. Başka kişilerle ortak hareket ettiğiniz 
şeyler sizi hem yoruyor hem de başka 
ihtimalleri düşünmenizi sağlıyor. Tüm bunların 
tetikleyicisi ise 9 Şubat dolunayı… Bu dönemde 
yeni ufuklar belirlemeniz ve gelişmeye açık 
olmanız gerekiyor.

There can be developments that are financially 
risk prone and require you to look at the big 
picture. It is crucial to strike the right balance 
in receivables and payables. Joint ventures 
are not just exhausting you but also leading 
you to weigh other options. The trigger for it all 
is set with the full moon on 9 February… You 
need to define new horizons and be open for 
developments in this period.  

İşbirliği yaptığınız ya da birlikte 
hareket etmek zorunda olduğunuz 
kişilerle dengeyi korumanız 
gereken bir dönemdesiniz. 9 Şubat 
dolunayıyla birlikte alacağınız yeni 
kararlar ve atacağınız adımlar buna 
ihtiyaç duymanızı sağlayabilir. Bu ay 
yapacağınız bir fedakârlık sizi finansal 
açıdan sıkıntıya sokabilir ancak ayın 
ilerleyen günlerinde kaynak yaratma 
fırsatınız olabilir.

You are at a time when you have 
to strike a balance with the people 
you collaborate or take conjoint 
action with. The new decisions and 
steps you will be taking with the 
full moon on 9 February may lead 
you to do that. A sacrifice you will 
make this month may put you into 
financial distress; however, you may 
get the chance to raise new resources 
in the coming days of the month. 

İçinde bulunduğunuz durumu ve çevrenizde 
olup bitenleri anlamak için kendinizle 
baş başa kalmaya ihtiyacınız var. 9 Şubat 
dolunayı öncesinde koşturmacayı bırakın 
ve değerlendirmeler yapın. Bu size hız 
kazandıracak. Partnerinizle olan ilişkinize 
biraz daha motive olup odaklanmanız 
hayatınıza güzellikler getirebilir.

You need to be on your own to be able to 
evaluate what is around you and what you 
are dealing with. Leave aside rushing about 
before the full moon on 9 February and 
make your assessments. This will pace you 
up. Focusing on your relationship may pull in 
better things into your life.  

Bu ayki dolunayla birlikte işler ve günlük 
rutinler bir koşturma halini alacak. Aynı anda 
pek çok şeye yetişmek zorunda kalabilir 
ve neyin önceliğiniz olduğu konusunda 
çatışma yaşayabilirsiniz. Sakin ve düzenli 
yol alabilmek sizi ve sağlığınızı olumlu 
etkileyecek. 23 Şubat yeniayı burcunuzda 
olacak ve yeni hedefler belirlemenizi ve 
adımlar atmanızı tetikleyecek.

With the full moon in this month the daily 
tasks and routines will turn into a rush. You 
may have to deal with a lot of things at 
once and you may experience conflict 
in prioritization. Being able to make headway 
in a calm and neat manner will have a 

positive impact both 
on you and your health. 
The new moon on 23 
February will be in your 
sign and will trigger 
setting new goals and 
taking new steps. 

OĞLAK I CAPRICORN BALIK I PISCES

ASLAN I LEO

Gerginlik yaratacak ve olumsuz sonuçlara yol 
açacak maddi problemler 9 Şubat dolunayıyla 
birlikte gündeme gelebilir. Borçlanmalar ya da 
farklı yatırım hedefleri, riskler, büyük beklentiler 
ve ölçüsüz adımlar söz konusu olabilir. Bu 
ay size iyi gelecek ve daha sağlam adımlar 
atmanızı sağlayacak unsur, düşünce yapınızı 
değiştirmeniz ve daha olumlu cümleler kurmanız 
olabilir. 

Financial problems that may lead to tension 
and create negative outcomes can be on the 
agenda with the full moon on 9 February. Loans 
or different investment targets, risks, great 
expectancies and measureless steps can be on 
the carpet. What would make you feel better and 
take firm steps is to change your way of thinking 
and to think more positively.  

KOVA I AQUARIUS

YENGEÇ I CANCER
BAŞAK I VIRGO
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PEGASUS’UN HELSİNKİ UÇUŞLARI BAŞLIYOR

PEGASUS STARTS TO FLY TO HELSINKI

Yılın İtibarlı Hava Yolu: Pegasus
Kristal Elma’dan Pegasus’a İki Ödül

Pegasus’a “E-ticarette Güven Damgası” 
İlk Fırsat Katılımcıları İş Dünyasına Hazır!

The Prestigious Airline of the Year: Pegasus
Pegasus Won Two Awards at Crystal Apple
Pegasus Won “Trust Seal in E-Commerce”  

First Chancers are Ready for the Business World! 

Pegasus’tan Haberler News
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PEGASUS STARTS TO FLY TO HELSINKI   
Pegasus Airlines, Turkey’s digital airline, continues to increase 
its international destinations: Now Istanbul and Helsinki, the capital of 
Finland are being connected. 

Pegasus’ Sabiha Gökçen-Helsinki flights will start as of 9 June and will 
be four days a week; on Tuesdays, Thursdays, Saturdays and Sundays. 
The tickets for the new route are offered at fares starting from USD 39.99.
  
The capital of Finland, Helsinki is also the biggest and most crowded 
city in the country. Known also as the “White Town of the North” the 
city draws attention as one of the cities that is closest to the sea and nature. 
Helsinki ranks at the top of the “World’s Most Liveable Cities” list.  

Türkiye’nin dijital hava yolu Pegasus, yurtdışındaki uçuş 
noktalarını artırmaya devam ediyor: Artık İstanbul ile 
Finlandiya’nın başkenti Helsinki de birbirine bağlanıyor.

Pegasus’un Sabiha Gökçen-Helsinki uçuşları 9 Haziran 
itibarıyla başlayacak ve haftanın dört günü; Salı, 
Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri düzenlenecek. Yeni 
hattın biletleri 39,99 USD’den başlayan fiyatlarla satışa 
sunuldu. 

Finlandiya’nın başkenti Helsinki, aynı zamanda 
ülkenin en büyük ve en kalabalık şehri. “Kuzey’in Beyaz 
Kenti” olarak da bilinen şehir, denize ve doğaya en 
yakın şehirlerden biri olarak dikkat çekiyor. Helsinki, 
“Dünyanın En Yaşanabilir Kentleri” listesinde de üst 
sıralarda yer alıyor.

PEGASUS’UN HELSİNKİ 
UÇUŞLARI BAŞLIYOR

Pegasus’un Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan Helsinki’ye direkt 

uçuşları 9 Haziran itibarıyla başlıyor.

Pegasus’ direct flights from Sabiha 
Gökçen to Helsinki will start as of 9 June.  

HABER / News
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THE PRESTIGIOUS AIRLINE OF THE YEAR: PEGASUS  
The winners of “The ONE Integrated Marketing Awards”, given based on the results of the 
“Prestige and Brand Evaluation Performance Measurement” survey executed on behalf 
of Marketing Türkiye by  
Akademetre which comes to the fore with its competency in marketing and consumer 
surveys, are determined. Within the scope of the survey, the most successful brands and their 
stakeholders were selected by a public jury as is the case each year.  
  
The brands and their stakeholders which have increased their prestige the most in 
40 different sectors within the year, depending on the surveys held with 1200 people 
in 12 provinces received their awards in the ceremony held at Raffles Istanbul on 9 January.  
  
At The ONE Awards, which awards the most successful marketing 
and communication teams investing on the brand and nominal value 
studies, Pegasus Airlines won “The Most Prestigious of the Year” Award in the airlines 
category.    

Marketing Türkiye dergisi adına, pazar ve tüketici araştırmaları konusundaki yetkinliğiyle 
öne çıkan Akademetre’nin gerçekleştirdiği “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü” 
araştırmasının sonuçları doğrultusunda verilen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama 
Ödülleri’nde kazananlar belli oldu. Araştırma kapsamında yılın en başarılı markaları ve 
paydaşları her yıl olduğu gibi bu yıl da halk jürisi tarafından seçildi.

12 ilde toplam 1200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda 40 farklı sektörde 
yıl içinde itibarını en çok artıran markalar ve bu başarıya ortak olan paydaşlar, 9 Ocak’ta 
Raffles İstanbul’da gerçekleştirilen törenle ödüllerine kavuştu.

Marka ve itibar değeri çalışmalarına yatırım yapan şirketlerin pazarlama ve iletişim 
takımlarından en başarılılarının ödüllendirildiği The ONE Awards’ta Pegasus Hava Yolları, 
hava yolları kategorisinde “Yılın İtibarlısı” seçildi. 
marketingturkiye.com.tr

YILIN İTİBARLI HAVA YOLU: PEGASUS

Kristal Elma’dan Pegasus’a 
İki Ödül
Türkiye’de pazarlama iletişiminin 
yaratıcılık düzeyini yükseltmek; ajansların, 
çalışanların ve bu uygulamaya katkıda 
bulunan diğer tarafların özgün başarılarını 
belgelemek amacıyla Reklamcılar Derneği 
tarafından 1988 yılından bu yana verilen 
Kristal Elma Türkiye Reklam Ödülleri 
Yarışması’nın 2019 finalistleri belli oldu. 

Pegasus Hava Yolları, 31. Kristal Elma’dan 
iki önemli ödülle döndü. Pegasus’un reklam 
ajansı Rafineri ile birlikte gerçekleştirdiği 
“Dijital Hava Yolu” projesi Medya 
kategorisinde, Medya Kullanımı Sosyal / 
Video Platform Kullanımı dalında Kristal 
Elma ile ödüllendirildi. Pegasus’un medya 
ajansı Hype ile birlikte yürüttüğü “Search 
to Social” projesi ise Sosyal Medya ve 
Aktivasyon / Verinin Yaratıcı Kullanımı 
kategorisinde Veriden Doğan Yaratıcılık 
dalında Bronz Ödül’ün sahibi oldu.
kristalelma.org.tr

Pegasus Won Two Awards at 
Crystal Apple
The finalists of Crystal Apple Turkey 
Advertising Awards, which have been given 
since 1988 by the Advertisers’ Association 
in order to increase the level of creativity 
in marketing communications in 
Turkey and to document the authentic 
success stories of agencies, employees 
and all those who contribute to the 
implementation, are determined. 
  
Pegasus Airlines won two important 
awards at the 31st Crystal Apple. “The 
Digital Airline” project that Pegasus  
carried out with its advertising agency,  
Rafineri, received the Crystal Apple 
in Media Use Social / Video Platform Use.  
And the “Search to Social” project that 
Pegasus carried out with its media agency,  
Hype, won the Bronze Award in the Social 
Media and Activation / The Creative Use of 
Data categories in the Creativity Born Out 
of Data branch.  
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PEGASUS WON
“TRUST SEAL IN
E-COMMERCE”   
Turkey’s digital airline Pegasus was 
granted by TOBB (The Union 
of Chambers and Commodity 
Exchanges in Turkey) “The Trust 
Seal in E-Commerce” that is given 
to increase security and service quality 
standards in electronic commerce and 
establish the security of e-commerce 
sites. Pegasus Airlines CEO Mehmet 
T. Nane received the Trust Seal from 
the Republic of Turkey Minister 
of Commerce Ruhsar Pekcan and 
Chairman of TOBB 
Rifat Hisarcıklıoğlu in the Trust Seal in 
E-Commerce Meeting.  
  
E-commerce is an ecosystem that grows 
each day in our country, just as is the case 
around the world. Increasing the security 
and service quality standards and 
establishing the security of e-commerce 
sites are key for the healthy and secure 
growth of this ecosystem.   

Resmî Gazete’nin 6 Haziran 2017 
tarihli nüshasında yayımlanan 

Elektronik Ticarette Güven Damgası 
Hakkında Tebliğ ile e-ticaret siteleri 
için yeni bir sisteme geçildi. Ticaret 
Bakanlığı, Türkiye’deki tek güven 

damgası sağlayıcısı olarak Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’ni 

yetkilendirdi.  

With the Communiqué on Trust Seal 
in E-Commerce published in the 6 

June 2017 dated issue of the Official 
Gazette, a new system is stipulated 

for e-commerce sites. The Ministry of  
Commerce authorized, The Union of 

Chambers and Commodity  
Exchanges as the sole granter of 

the trust seal in Turkey.  

Türkiye’nin dijital hava yolu Pegasus, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
tarafından elektronik ticarette güvenlik ve 
hizmet kalitesi standartlarının yükseltilmesi 
ve e-ticaret sitelerinin güvenilirliğinin 
tesis edilmesi amacıyla oluşturulan 
“E-ticarette Güven Damgası”na layık 
görüldü. Pegasus Hava Yolları Genel 
Müdürü Mehmet T. Nane, güven 
damgasını Elektronik Ticarette Güven 
Damgası Toplantısı’nda, Ticaret 
Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun elinden 
aldı.  
  
Elektronik ticaret, dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de her geçen gün büyüyen bir 
ekosistem. Bu ekosistemin sağlıklı ve güvenli 
bir şekilde büyüyebilmesi için güvenlik ve 
hizmet kalitesi standartlarının yükseltilmesi 
ve e-ticaret sitelerinin güvenilirliğinin tesis 
edilmesi büyük önem taşıyor.   

PEGASUS’A
“E-TİCARETTE  
GÜVEN DAMGASI”  
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İ LK F IRSAT KATIL IMCILARI 
İŞ DÜNYASINA HAZIR!

FIRST CHANCERS ARE READY FOR THE 
BUSINESS WORLD!  

Gençlik ve istihdam alanında sosyal yatırımlar yapan Esas Sosyal’in ilk yatırımı 
olan İlk Fırsat Programı, 2016 yılından bu yana işverenler tarafından daha az 
bilinen devlet üniversitelerinden mezun olan gençlerin ilk işine geçiş yaparken 
yaşadığı zorluklara odaklanarak yeni bir çözüm modeli sunuyor.   
  
İlk Fırsat Programı, yıllık başvuru ve seçim sürecinin ardından kabul edilen 
gençlerin STK’larda 12 ay boyunca tam zamanlı istihdam edilmesinin 
maliyetini karşılayarak katılımcıların muhasebe, insan kaynakları, finans, satın 
alma, iletişim, bilgi teknolojileri de dahil fonksiyonel alanlarda iş tecrübesi 
edinmesini sağlıyor. Aynı zamanda İlk Fırsat Akademisi kapsamında gençlere 
250 saatten fazla 21. yüzyıl yetkinlikleri, İngilizce, Office programları eğitimi 
ve mentorluk olanağı da sunuluyor. Bu desteklerle gençlerin kendine 
güvenen, zamanını ve işini iyi yöneten, gelişime açık, çözüm odaklı 
ve takım çalışmasına yatkın bireyler olması ve iş dünyasının 
tercih ettiği insan kaynağı haline gelmesi sağlanıyor.  
  
BAŞARI HİKÂYELERİYLE DOLU “İLK FIRSAT”  
İlk Fırsat Programı kapsamında bugüne kadar 13 
binin üzerinde başvuru alındı, 2 bine yakın özgeçmiş 
değerlendirildi. Bunları takiben online ve yüz yüze 
mülakatlar gerçekleştirildi. İlk Fırsat katılımcılarının 
program bitmeden iş teklifi alma oranı % 82, program 
sonrası ilk üç ay içinde işe girme oranı ise % 94 olarak 
gerçekleşti. İşte İlk Fırsat’ın her biri birbirinden özel olan 
başarı hikâyelerinden birkaçı…  
  
Elif Aksu - İlk Fırsat 2019 Katılımcısı  
Yalova Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri Bölümü’nden mezun olan Elif, öğrenciyken fırsat 
eşitsizliğini temel alarak köy okullarında gerçekleştirilen 
Hayal Ağacı Projesi’nin kurucu üyesi olup projenin aynı 
zamanda koordinatörlüğünü üstlendi. Lise eğitimi 
sırasında sosyal sorumluluk kapsamında katıldığı İyilik 
Şampiyonası projesiyle birinci oldu. Koç Sistem İnsan 
Kaynakları Departmanı’nda staj yaptı. Öğrendiği tüm teorik 
bilgiyi İlk Fırsat Programı kapsamında çalıştığı PERYÖN Türkiye İnsan 
Yönetimi Derneği, Mali ve İdari İşler Bölümü’nde pratiğe döken Elif, kariyerinde 
atacağı yeni adım ile çalıştığı kurumu ve kendini geliştirmeye devam edeceğine 
inanıyor.  

Fulya Kılıç - İlk Fırsat 2019 Katılımcısı  
Siirt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olan Fulya, gönüllü olarak 
Bayer Vakfı, Habitat Derneği ve Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın eğitim ve 
etkinliklerine katıldı. Bahçeşehir Koleji ve Lotus Genç Alan Derneği’nde rehber 
danışmanlık ve çocuk çalışmaları alanında staj yapan Fulya, İlk Fırsat Programı 
kapsamında TEMA Etkinlik Asistanı olarak deneyim edindi. Program sonrası 
iş arayışına devam eden Fulya, çalıştığı kuruma takım çalışmalarında değer 
katacağına inanıyor.  

First Chance Program is the first investment of Esas Sosyal, an organization that 
invests in the social issues of youth and employment, and since 2016, the program 
offers a solution model to the difficulties encountered by new graduates of the 
lesser-known state universities, who are about to have their first work experience.   

The First Chance Program gives a chance to young adults, who are admitted 
to the program following the application and the annual selection process, 
to work full time in the leading NGOs for a year by paying their wages 
and helps them to gain work experience in functional areas including 
accounting, human resources, finance, purchasing, communications, 
and IT technologies. Within the scope of the First Chance Academy, it 
also provides training related with 21st century skills, English and Office 

programs for more than 250 hours and mentorship. The aim of these 
supports is to raise self-confident young people, who manage their work 

and time well, and to ensure that they become individuals, who are open to 
developments, solution oriented and team players, and to create the workforce 

required by the business world.

“FIRST CHANCE” FULL OF SUCCESS STORIES  
Within the scope of the First Chance Program, more than 13 thousand 
applications were received and more than 2 thousand resumes were 
evaluated. Online and face to face interviews had ensued. First Chancers 

have an 82% rate of getting a job offer before the program is over and 
94% rate of landing in their first jobs in the first three months following the 

completion of the program. Here are some of the success stories from First 
Chance, each one of which is more special than the other…  

Elif Aksu – First Chance 2019 Participant  
A graduate of Yalova University, Department of Labour Economy and Industrial 
Relations, Elif was not only the founding member but also the coordinator of the 
Imagination Tree Project, which was carried out in village schools on the basis 
of inequality of opportunity just like Elif had.  She won the first prize with her 
Goodness Championship project under the social responsibility category in the 
program she took part in during her high school years. She had her internship in 
the Human Resources Department of Koç Sistem. Putting into practice all the 
theoretical information she learned within the scope of the First Chance Program 
in PERYÖN Türkiye Human Resources Association’s Financial and Administrative 
Affairs Department, Elif believes that she will be developing not only herself but the 
institution she will work for with the new steps she will be taking in her career.    

Fulya Kılıç – First Chance 2019 Participant  
Having graduated from the Sociology Department of Siirt University, Fulya took 
part as a volunteer in the training sessions and activities of Bayer Foundation, 
Habitat Association and Community Volunteers Foundation. She participated in 
internship programs at Bahçeşehir College and Lotus Genç Alan Association in the 
fields of guidance and counseling services, and pedagogical services. Within the 
scope of the First Chance Program, Fulya’s first work experience was in TEMA as 
Events’ Assistant . Searching for a job following the program, Fulya believes she will 
be adding value to the institution she will be working for.

ilkfirsat.org . esassosyal.org İlk Fırsat 2019 Katılımcıları hakkında bilgi edinebilirsiniz.
You can obtain information on the 2019 participants of First Chance.
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Her yıl yeni bir grup gencin başladığı program kapsamında, 2019 katılımcılarının İlk 
Fırsat yolculuğu Aralık ayı itibarıyla sona erdi ve 35 gencin % 86’sı şimdiden Aktek  
Bilişim, Ayakkabı Dünyası, Darüşşafaka Cemiyeti, TEGV de dahil özel ve sivil toplum 
kurumlarında işe yerleşti.  

Each year, a new group of young university graduates attend the First Chance program, 
and the First Chance journey of the 2019 participants has come to an end as of 
December 2019. 86% of the 35 young participants have already started to work for 
private and non-governmental organizations, including Aktek Bilişim, Ayakkabı Dünyası, 
Darüşşafaka Society, and Education Volunteers Foundation of Turkey.  
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YÜKSEK KATMA DEĞERLİ 
GİRİŞİMLER İÇİN…

Flypgs.com Magazine’de her ay girişimcilik ve inovasyon 
dünyasından gündem yaratan bir haberi okuyucularla 
paylaşan Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı 
Danışmanı ve “İş’te Kadın” programının yapımcı-sunucusu 
Berrak Kutsoy, bu ay neden global ölçekte girişim 
hikâyelerine sahip olmamız gerektiğini anlatıyor. 

FOR HIGH IMPACT ENTERPRISES …  

Değerli misafirlerimiz, 2020’ye çok güzel bir haberle başladık. Bir teslimat 
uygulamasının Silikon Vadisi yatırımcılarından 38 milyon dolar yatırım alması 
bizi inanılmaz derecede mutlu etti ve umutlandırdı. Girişimcilik Türkiye’de her 
geçen yıl daha fazla konuşuluyor, öğreniliyor ve anlaşılıyor. Özellikle son yıllarda 
girişimcilik konusunda bir hareketlenme olduğu doğru. Ancak çok daha büyük 
bir ivmeye ihtiyacımız var. Çok daha hızlı hareket etmemiz ve global ölçekte 
girişim hikâyelerine sahip olmamız gerekiyor. Bunlara “katma değeri yüksek” 
veya “yüksek etkili” (high impact) girişimler diyebiliriz.

Türkiye genç bir nüfusa ve fırsatlar bulunduran bir yapıya sahip. Ancak dijital 
girişimcilik alanında henüz yolun başında olduğumuzu söyleyebiliriz. Türkiye’de 
internet şirketlerinin oluşturduğu start-up ekosistemi her geçen yıl daha 
da büyüyor. Ancak start-up’lara yapılan toplam yatırım tutarı hâlâ istenilen 
seviyenin çok uzağında. Daha çok girişimin kurulması, bu girişimlerin yatırımla 
buluşması, küresel ölçeğe ulaşması ve yüksek katma değer yaratan şirketler 
haline gelmesi için daha çok çalışmak gerekiyor. Bölgesel sorunlardan ötürü 
yabancı yatırımcının ilgisini çekmek, girişimler için hiç kolay değil. Bunu 
düzeltmek ve daha çok yabancı yatırımcıyı ülkemize çekmek için çalışmalıyız. 

Ülkemizdeki kurumsal şirketlerin ve melek yatırımcıların konuya ilgisi 
ise sevindirici. Bu ilgi kitlesel fonlamayla ve girişim sermayesi (VC) ile 
kurumsal girişim sermayesi (CVC) sayılarının artmasıyla yatırıma dönüşerek 
somutlaşmalı. Teknoloji her alanda yatırımcılara fırsatlar sunuyor. Gerçek bir 
problemi teknolojisiyle çözüme ulaştıran, erken aşamada müşteri veya kullanıcı 
kazanabilmiş, hızlı ölçeklenebilecek girişimler, hangi sektörde olursa olsun, 
daha hızlı yatırıma sahip oluyor. Dünya genelinde ise blockchain ve yapay zekâ 
yatırımları önümüzdeki yıllarda tüm sektörlerde taşları yerinden oynatacak gibi 
gözüküyor. 

Ülkemizde bu ekosistemin daha hızlı gelişmesini istiyorsak kendi sınırlarımızın 
dışına çıkmalı ve bölgedeki tüm yetenekleri ülkemize kazandırmalıyız. Girişim 
sayısını ve kalitesini bu şekilde artırıp Türkiye’yi, özellikle İstanbul’u yatırımcılar 
için daha cazip hale getirebiliriz. Yatırım alan girişimler buradan dünyaya 
açılabilir; böylelikle de küresel ölçekteki değerli şirketlerin ülke ekonomisine 
katkı yapmasını sağlayabiliriz.

2020’de birçok yeni yatırım haberi almayı diliyorum. 

Dear guests, we started off 2020 with very good news. It made us unbelievably happy 
and proud that one of the delivery applications received an investment worth 38 
million dollars from the Silicon Valley investors. Entrepreneurship is talked about, 
learned and grasped more and more each year in Turkey. It is true that there has 
been a stir in terms of entrepreneurship, specifically in the recent past. However, we 
need to move a lot more faster and have enterprise stories of global scale. We can call 
these enterprises high-in-added value or high impact enterprises.  
  
Turkey has a young population and offers many opportunities. But we can say 
that we are only at the start when it comes to digital entrepreneurship. The start-
up ecosystem formed by internet companies in Turkey is growing each 
year. However, the total  
investment made in the start-ups are far off then the desired level. We need to work  
more to establish many more enterprises, get them to meet with investments, and 
turn these into high-in-added value companies of global scale. Due to regional 
problems, drawing the attention of foreign investors is not really easy for 
entrepreneurs.  
We need to try and fix this and attract more foreign investors to our country.   
  
The interest shown by corporates and angel investors in our country into the matter 
is gratifying. This interest must be materialized and be turned into investments 
through mass funding, with the increase in venture capitals and corporate venture 
capitals. Technology provides opportunities for investors in every area. Enterprises that 
manage to solve a real problem through technology, and get customers and users 
at an early stage, and rapidly increase their scale also find investments faster, 
regardless of whichever sector they are in. When you look at it worldwide, it seems like 
investments in blockchain and Al will be moving mountains for all industries in years 
to come.   
  
If we want this ecosystem to develop faster in our country, we need to go beyond 
our borders and get all the talents in the region to become assets for our country. By 
increasing the number and quality of enterprises, we can make Turkey and especially 
Istanbul attractive for investors. The enterprises that find investors can open to the 
whole world from here. And in that way, we can get valuable companies of global scale 
to contribute to the economy of the country.  
  
I wish to get many new investment news in 2020.   

Her türlü soru ve öneriniz için bana berrak.kutsoy@flypgs.com’dan ulaşabilirsiniz. 
You may reach me at berrak.kutsoy@flypgs.com for all your enquiries and suggestions.   

Berrak Kutsoy, Chairman Advisor at Pegasus Airlines and the 
producer-presenter of “İş’te Kadın” (Women at Work) program 
shares a new story that creates an  agenda from the world of  
entrepreneurship and innovation every month in Flypgs.com 
Magazine. This month she tells us why we need to have enterprise  
stories of a global scale.  
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Otel Rehberi hotel guide

SİZİN İÇİN ÖZENLE SEÇTİĞİMİZ OTELLER



HOTEL GUIDE / otel rehberi

 ANTALYA - EGE 

444 0 329
touristica.com.tr

CLUB CALIMERA SERRA PALACE - SİDE
Alıştığımız club otel standartlarından çok daha üst seviyede 
hizmet alabileceğiniz Club Calimera Serra Palace, misafirlerin 
birçoğunun tekrar tekrar tercih ettiği bir otel.  Özellikle 
çocuklu aileler için oldukça konfurlu bir tatil imkânı sunan bu 
tesis, Türk damak tadına hitap eden mutfağı ile konuklarını 
memnun ediyor. 

touristica.com.tr

NUMA BAY EXCLUSIVE HOTEL - ALANYA
Alanya Türkler bölgesinde yer alan otelimiz, Antalya 
Havalimanı’na 105 km, Gazipaşa Havalimanı’na 60 km 
mesafede ve denize sıfır konumda olup, plajımız M.Ö 200 
yılından kalma antik bir liman içerisindedir. Restoranımızda 
dünya ve geleneksel Türk mutfağından özel tema gecelerine 
kadar çok geniş yelpazeli lezzetler sunulmaktadır.

touristica.com.tr

SEADEN SEA PLANET RESORT & SPA - SİDE
Side, Kızılot turizm merkezinde yer alan tesis her şey dahil 
sistemle hizmet vermektedir. Konsept, genel olarak 24 
saat servis esasına dayanmakta, 1 bar gece boyunca 
ücretsiz olarak servis vermektedir. Odalarımızda, ücretsiz 
kablosuz internetin sınırsız keyfini yaşayabilir, balkonunuzda 
doyumsuz manzaranın keyfini çıkartabilirsiniz.

touristica.com.tr

SULTAN BELDIBI - KEMER
Kemer, Beldibi mevkiinde yer alan tesis, Antalya Havalimanı’na 
40 km, uzaklıkta olup denize sıfır konumdadır. Tesiste 
standart ve aile odası tipleri olmak üzere  toplam 172 oda 
bulunmaktadır. Her şey dahil sistemi ile hizmeti veren 
otelimizde Sultan Restaurant’da leziz ve geniş bir büfe ile 
sabah, öğle ve akşam yemekleriniz birer ziyafete dönüşecektir.

touristica.com.tr

THE MAGNIFIC HOTEL - BODRUM
Tatilin en eğlenceli geçtiği bölgelerden biri olan Bodrum, 
Gümbet’te bulunan tesis, denize sıfır konumu ve misafirlerinin 
konforu düşünülerek en ince ayrıntısına kadar tasarlanan 
alanlarıyla akıllardan çıkmayacak bir tatil imkanı sunmaktadır. 
Her şey dahil konseptle tatilseverleri ağırlayan tesis, A’la Carte 
restoranında da tatilinize farklı tatlar katmaktadır.

touristica.com.tr

LIBERTY HOTELS ÖLÜDENIZ - FETHİYE
Dünyaca ünlü Ölüdeniz beldesinin kalbinde yer alan tesisimiz 
Belcekız Plajı’na sadece 150 m. mesafededir. Otelin tüm oda-
larında klima, mini bar, saç kurutma makinesi, lcd uydu tv, wi-fi 
mevcuttur. Restoranlarımızda romantik bir yemeğin tadını 
çıkarabilir, barlarda içkilerinizi yudumlayabilir ve animasyon 
ekibi tarafından düzenlenen eğlencelere katılabilirsiniz. 

touristica.com.tr

FLAMINGO HOTEL & SPA - FETHİYE
Fethiye, Ölüdeniz’de doğayla iç içe konumda yer alan Flamingo 
Hotel misafirlerine unutulmaz bir tatilin kapılarını açmaktadır.
Palmiye ağaçlarının çevrelediği ve büyük bir zevkle tasarlan-
mış açık yüzme havuzunda eğlenceye doyacağınız, konforlu 
alanlarında tüm yorgunluğunuzu atacağınız tesiste evcil 
hayvan dostlarınızla da konaklama imkanı bulabilirsiniz.

touristica.com.tr

CLUB ADAKÖY RESORT HOTEL - MARMARİS
Denize sıfır konumuyla Marmaris’in özel bölgelerinden biri 
olan Cennet Koyu’nda bulunan tesis, misafirlerini yeşilin ve 
mavinin en güzel tonlarından oluşan ve  akıllardan çıkmayan 
bir manzarayla ağırlamaktadır.Her şey dahil konseptiyle de 
birbirinden lezzetli yemekleri tadabileceğiniz bir tatil imkanı 
sunmaktadır.

touristica.com.tr

EFTALIA MARIN RESORT - ALANYA
Alanya Türkler bölgesinde yer alan tesis, Antalya Havalimanı’na 
90 km, Gazipaşa Havalimanı’na 60 km mesafede ve denize 
sıfır konumdadır. Misafirlerimizin keyifli ve eğlenceli bir tatil 
geçirmeleri için tüm odalarımız modern mobilyalarla dekore 
edilmiştir. Restoranlarımızda taze deniz ürünleri ve yerel 
yemeklerin tadına varabilirsiniz. 

touristica.com.tr
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SAPANCA-AFYON-BURSA-YALOVA-EDREMİT

444 0 329
touristica.com.tr

NG AFYON - AFYON
Termalin gücünü wellness mucizesiyle birleştirerek ülkemize 
ilk kez lüks termal wellness kavramını getiren Otel, tüm aile 
bireylerinin keyif alacağı bir tatil vaat ediyor. Kadın, erkek 
ve karma olmak üzere 7’si termal toplam 15 havuzu, aile 
hamamları, çocuklar için etkinlikleri, herkese hitap eden 
lezzetleri ile Otel, uluslararası ödüllere layık görülüyor.

+90 (272) 220 22 22  |  nghotels.com.tr

NG SAPANCA - SAPANCA
İstanbul’a bir saat uzaklıktaki Sapanca’da, ormanın kalbinde 
bulunan Otel, doğanın sunduğu güzelliklere, insan eliyle 
yaratılabilecek en kaliteli dokunuşları ekleyen bir mekan. Otel, 
her sene aldığı uluslararası ödülleri, yeni nesil wellness hizmeti 
ve lezzet alternatifleriyle dört mevsim şehrin stresinden 
uzaklaşmak için ideal tatil imkanı sunuyor.

+90 (264) 242 56 00  |  nghotels.com.tr

NG SAPANCA CLUB - SAPANCA
2020 yılında açılacak olan Otel, son trendleri yansıtan lüks ve 
ferah tasarımıyla günümüz gezgininin beklentisine cevap vere-
cek. Otel fiziksel, ruhsal ve zihinsel sağlık-güzellik uygulamaları, 
çocuklu aileler düşünülerek oluşturulan aile hamamları, Türk 
ve dünya mutfağından eşsiz lezzetler sunacak restoran, bar 
ve kafeleri ve oyun salonuyla bölgeye yeni bir soluk getirecek.

+90 (264) 242 56 00  |  nghotels.com.tr

BB ÇELIK PALACE - BURSA
1935’ten günümüze…
Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle 1935 yılında kurulan BB 
Çelik Palace sahip olduğu tarihi, kültürel ve manevi değerleri, 
şifalı termal suyu ve 360° panoramik eşsiz Bursa manzarası 
ile değerli misafirlerini ağırlamayı bekliyor.

+90 (224) 233 38 00  |  bluebayresorts.com

HILTON GARDEN INN YALOVA - YALOVA
Otelde açık ve kapalı havuz, Türk hamamı, sauna, fitness 
bulunmaktadır. Ayrıca kurumsal çözümleriniz için farklı 
ölçülerde çok amaçlı salonlar mevcut. Hilton Garden Inn 
Yalova, İstanbul, Kocaeli ve Bursa’nın buluşma noktasında 
yer almaktadır. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na 30 
dakikalık erişim mesafesindedir.

+90 (226) 815 77 77  |  hiltongardeninn3.hilton.com

ALMIRA HOTEL - BURSA
Almira Hotel Thermal Spa & Convention Center 5 yıldız 
kategorisinde, Bursa şehir merkezinde, profesyonel ekibi 
ile hizmet vermektedir. 310.000 m2’lik alana sahip Merinos 
Park’ının yanında, Kent Meydanı’na, metroya yürüyüş 
mesafesindedir. Uludağ’a 35 km, Güzelyalı feribot iskelesine 
20 km, Yenişehir Havaalanı’na 40 km uzaklıktadır.
   
+90 (224) 250 20 20  |  almira.com

MERCURE HOTEL - BURSA
Mercure Bursa The Plaza Thermal & Spa Hotel - Bursa şehir 
merkezinde termal keyfi! Modern mimarisi ile hizmet veren 
tesisimizde termal havuz ve hamamın keyfini doyasıya yaşa-
bilir, tarihi mekânlara ve Uludağ’a rahatlıkla ulaşım sağlaya-
bilirsiniz. İtalyan restauratımız ve Roof Restaurant & Bar’ımız 
konaklamanıza farklı bir deneyim kazandıracaktır.

+90 444 16 95  |  mercurebursatheplaza.com

MARIGOLD THERMAL & SPA HOTEL - BURSA
Hotel, benzersizliğini termal terapi geleneğinden, konumunu 
şehrin kalbinden, adını Uludağ eteklerindeki Kadife çiçekle-
rinden alıyor. Hotel’de beş yıldız konforu ve butik otel sıcaklığı 
bambaşka bir otelcilik anlayışında buluşuyor. 46°C termal 
suyu da, havuzu da, odaları da, hamamları da, ekibin yüzündeki 
gülümseme de sıcacık...

 +90 444 16 26  |  marigold.com.tr

RAMADA RESORT KAZDAĞLARI - EDREMİT
Ramada Resort Kazdağları Thermal & Spa,Kazdağları’nın 
eteklerindedir ve Ege Denizi’ne 2 km mesafede yer almaktadır. 
5 yıldızlı ve yeşil anahtarlı olan tesis, Kuzey Ege bölgesinin ilk 
ve tek uluslararası zincire bağlı otelidir. Aynı zamanda Ramada 
zincirinin dünyadaki ilk termal otelinde dağ-deniz-oksijen ve 
termali bir arada bulabilirsiniz.

+90 (266) 372 0 777  |  ramadaresortkazdaglari.com
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KAPADOKYA–ABANT-BOLU-KAYSERİ-HATAY-ADANA-RİZE

444 0 329
touristica.com.tr

SAVON HOTEL ANTAKYA - HATAY
Antakya Havalimanı’na 20 km, Adana Havalimanı’na  
185 km uzaklıktaki Savon Hotel’in tüm odalarda, ücretsiz 
wi-fi, uydu sistemli TV yayını, klima, minibar, telefon ve 
saç kurutma makinesi bulunuyor. 150 kişilik restoranında 
yöresel ve uluslararası mutfaklardan seçkin lezzetler 
sunuluyor. 

touristica.com.tr

RAMADA RESORT ERCIYES - KAYSERİ
Tesis dağ ve göl manzarısına hakim 70 oda ve 2 kral dairesi, 
toplantı salonları, eşsiz lezzetlerin sunulduğu restoran ve 
kafesi, kayak yapabileceğiniz Erciyes pisti, kapalı havuzları 
ve spa olanaklarıyla hizmet vermektedir. Sizleri 6000 yıllık 
Kayseri tarihini keşfetmeye ve üstün hizmet anlayışı ile 
konaklamalarınızın tadını çıkarmaya davet ediyoruz. 

+90 (352) 342 39 12  |  ramadaresorterciyes.com

GRAND KARTAL- KARTALKAYA
Bolu, Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan otelimiz; Sabiha 
Gökçen Havalimanı’na 271 km, Esenboğa Havalimanı’na 
180 km ve şehir merkezine 35 km mesafededir. Otelimizin 
1978’de özel olarak konumlandırılmış pistleri Türkiye’de bir 
numaradır. Türkiye’nin en iddialı açık büfelerinden biri olan 
büfemiz, Bolu’lu ustalar tarafından özenle hazırlanmaktadır.

touristica.com.tr

BABILLON HOTEL SPA- RİZE
Karadeniz’in kenarında, dalga sesleri ile şık ve zevkli bir anlayışı 
lüks ve konforla buluşturan otelimiz Rize seyahatinizi zevkli ve 
keyifli geçirmeniz için gerekli olan tüm hizmetleri, profesyonel 
kadrosu ile en ince ayrıntısına kadar düşünüyor. Birbirinden 
farklı özel konseptlerle hazırlanmış 280 yatak kapasiteli 114 
odamızla keyifli ve lüks bir tatilin kapılarını sizin için açıyoruz.

+90 (464) 253 53 00  |  babillonhatel.com

PERISSIA HOTEL - NEVŞEHİR
Kültür, tarih ve doğa güzellikleriyle dolu Kapadokya‘nın 
“peribacaları diyarı” Ürgüp’te, unutulmaz bir tatili 
bütünleyecek mükemmel bir tesis olan Perissia Hotel, kent 
merkezine son derece yakın bir konumda olup Nevşehir 
Havalimanı’na 45 km ve Kayseri Havalimanı’na da 65 km 
mesafede bulunuyor.

touristica.com.tr

ADANA ERTEN OTEL- ADANA
Şakirpaşa Havaalanı’na 3 km uzaklıkta. Tüm odalarda, 
ücretsiz wifi, merkezi sistem ısıtma ve soğutma, tv yayını, 
minibar, saç kurutma makinası, emanet kasası yanısıra kuru 
temizleme,toplantı ve balo salonu, SPA ve restorant ile iş 
seyahatlerinizde  şehir merkezinde hizmet vermektedir.

+90 (322) 359 53 98  |  adanaertenotel.com

ÇUKUROVA ERTEN OTEL- ADANA
Adana ilinde “s class” kalitesinde eşsiz bir seçenek. Havaalanı 
11 km özgün mimarisi ve özel belgeli 1 Kral dairesi, 2 suite 
ve toplam 60 odası ile  süper göl manzaralı şık ve gösterişli 
dekorasyonu, geniş odaların tamamında kusursuz uyku, ve 
rahatlatan bir konaklama imkânı sunmaktadır. 

+90 (322) 233 10 10  |  cukurovaertenotel.com

BÜYÜK ABANT OTELI - ABANT GÖLÜ
Tertemiz havası, yeşil doğası ve inanılmaz güzellikteki 
manzarasıyla Ankara, İstanbul ve Bolu’ya ulaşımı en kolay ve 
en yakın doğa merkezi olan hem ruhunuzu hem bedeninizi 
dinlendirecek Abant’ın muhteşem manzarasının sizi kucakladığı 
özel Göl Cafe, restaurant, bar, Deep Lake Disco ve canlı müzik 
eşliğindeki çeşitli aktivitelerimizle tatilinizden keyif alacaksınız.

touristica.com.tr

GAZELLE RESORT - BOLU
İstanbul’a 2,5, Ankara’ya 1,5 saat mesafedeki otel, 
çevreciliğiyle, hayvanlar için güzel bir yaşam ortamı sunması 
ve sürdürülebilirliği sağlamasıyla, bölgedeki ilk ve tek yeşil 
beş yıldızlı otel olmaya hak kazandı. Klasik İsveç masajı, Türk 
hamamı, kum terapisi, macera duşu, Thai masajı, bio sauna, 
Bali masajı ve saman terapisi spa bölümünde mevcuttur.

touristica.com.tr
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KIBRIS-GAZİANTEP-MARDİN-ADANA-ŞANLIURFA-ADIYAMAN-KARS

444 0 329
touristica.com.tr

ACAPULCO RESORT CONVENTION- KIBRIS
Tatil keyfini dünya standartlarındak hizmet kalitesiyle Kuzey 
Kıbrıs’a getiren, iş ya da tatil için gelen misafirlerine beş yıldızlı 
ve dostça bir servis sağlayan Acapulco, Kıbrıs’ın en gözde 
otellerinden biri. 100.000 m2 alana kurulan otelin kendine ait 
özel bir kum sahili bulunuyor.

touristica.com.tr

MERIT PARK HOTEL & CASINO- KIBRIS
Girne Kalesi’nden esinlenerek inşa edilen Merit Park Hotel & 
Casino, 50.000 m²’lik bir alana yayılıyor. Akdeniz’in sonsuz 
maviliğinin içinde, Girne şehir merkezine 6 km ve Ercan 
Havalimanı’na 42 km uzaklıktaki Merit Park, yenilenen odaları 
ile Kuzey Kıbrıs’ta konforu ve kaliteyi size sunuyor.

+90 (392) 650 25 00  |  merithotels.com 

MERIT CRYSTAL COVE HOTEL - KIBRIS
Doğu Akdeniz’in berrak sularına uzanan Kuzey Kıbrıs’ın 
en güzel noktalarından birinde yer alan Merit Crystal Cove 
Hotel, Girne şehir merkezine 10 km, Ercan Havalimanı’na  
45 km uzaklıkta bulunuyor. Mavi ile yeşilin kucaklaştığı, denize 
sıfır konumu ve 339 odasıyla misafirlerine lüks ve konforu 
yaşatıyor.
 
+90 (392) 650 02 00  |  merithotels.com 

DOUBLETREE BY HILTON HOTEL - GAZİANTEP
Gaziantep İpek Yolu’na yürüme mesafesindeki tesis, şehrin 
cazibe merkezlerine kolay ulaşabileceğinizı bir mesafede 
konumlanıyor. Şehir merkezine 2 km, havalimanına 25 dk 
uzaklıktaki tesisin odalarında şehir manzarasının ve ücretsiz 
wi-fi, 40” TV, çay/kahve makinası ile dizüstü bilgisayar kasası 
gibi hizmetlerin keyfini çıkarın.

+90 (342)  999 41 11  |  hilton.com .tr

HILTON GARDEN INN URFA - ŞANLIURFA
Şanlıurfa şehir merkezinde yer alan Hilton Garden Inn, 
Balıklıgöl ve Amazon Mozaikleri kazı alanının yakınında, şehir 
merkezine ve tarihi mekânlara yürüme mesafesinde! Tesiste 
ücretsiz wi-fi ve 24 saat açık bir iş merkezi, ücretsiz fitness 
merkezi ve konaklamanıza keyif katacak tam donanımlı bir 
restoran bulunuyor.

+90 (414)  318 50 00  |  hilton.com .tr

HILTON GARDEN INN ADIYAMAN - ADIYAMAN
Nemrut Dağı, Atatürk Baraj Gölü ve şehir merkezine yakın 
konumdaki tesisin konforlu odalarında ücretsiz wi-fi, 
çalışma masası, 42” LED TV ve dizüstü bilgisayar kasası 
bulunuyor. Sıcaklık kontrollü açık yüzme havuzu, sauna, 
fitness merkezi, restoran, bar ve pavilion pantry bölümleri 
gece gündüz hizmet veriyor.

+90 (416)  219 10 00  |  hilton.com .tr

HILTON GARDEN INN MARDIN - MARDİN
Mezopotamya Ovası’na hakim tepede , yeni şehir merkezinde 
olan Hilton Garden Inn, eski kent merkezine ve tarihi 
mekanlara 4 km, havalimanına ise 20 dakika uzaklıkta 
bulunuyor. Tesisteki her oda bir Sleep System™ yatak, 32” 
LCD TV, mini buzdolabı, çay/kahve makinesi, çalışma masası 
ve ergonomik koltuk yer alıyor.

touristica.com.tr

ADANA HILTONSA- ADANA
Adana Merkeze 3 km, Şakirpaşa Havalimanı’na 7 km 
mesafede bulunan otelimiz, eşsiz Taş Köprü ve Seyhan Nehri 
manzaralarıyla herkesi büyülüyor. Geniş ve konforlu odaları 
bulunan otelimizde açık ve kapalı yüzme havuzları, koşu 
parkuru, spor salonu, Türk Hamamı, sauna ve masaj odalarına 
sahip olan Sağlık Kulübü bulunmaktadır. 

+90 (322) 355 50 00  |  hilton.com.tr 

BÜYÜK KALE OTEL- KARS
Kars il merkezinde bulunan, 2013 tarihinde hizmete giren 
ve özgün mimarisiyle dikkatleri üzerine çeken otelimizde, 
eski Kars yerleşkesi ve her taşı tarih kokan ünlü Kars Kalesi 
manzaralı konforlu odalar, modern Türk hamamı, Fin 
hamamı sauna, 150 kişilik toplantı salonu, çamaşırhane, 
kurutemizleme ünitesi ve bir adet Restoran bulunmaktadır.

+90 (474)  212 64 44  |  karskalehotel.com 
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LIQUIDS SUBJECT TO 
RESTRICTIONS:

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

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

 Shaving foams, deodorants, all pastes 
including toothpaste

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

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

APPLICATION: 
Each passenger may carry one transparent 
plastic bag.

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

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

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

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

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

EXCEPTIONS:
 Exceptions will be made for special 

circumstances. For instance, passengers 
travelling with babies may take enough baby 
food/milk for the journey and passengers with 
prescribed medicines may take these with 
them provided the amount is enough for the 
journey and is in its original packaging. Please 
note that such passengers may be asked to 
taste the baby food or medicines or produce 
supporting documentation for the illness/
medicine use at the final security checkpoint.

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

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

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

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

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

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

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

sıvı miktarına bakılmaksızın geçirilmesine 
müsaade edilmez.

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

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

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

ISTISNALAR: 
 Özel durumlar göz önünde bulundurularak 

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

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

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

The regulations on restrictions on 
liquids that air travellers are allowed to 
carry on board in their hand baggage 
apply for domestic and international 
flights. Liquids subject to hand baggage 
restrictions may be carried in hold 
baggage in accordance with the 
regulations of airline management. Hand/
carry-on baggage is luggage passengers 
carry on the plane with them after going 
through the last security checkpoint.

SIVI TAŞIMA KURALLARI
Regulation for Liquid Transportation
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SIVI TAŞIMA KURALLARI
Regulation for Liquid Transportation

SIVI TAŞIMA KURALLARI
Regulation for Liquid Transportation

 

Pegasus Hava Yolları, uçaklarında yurt dışına çıkarılan veya yurt dışından getirilen ZEYTİNYAĞI, PEKMEZ, BAL ürünlerinin gümrüklerden 
sorunsuz geçeceği garantisini vermez. Pegasus Hava Yolları bagaj yükleme/indirme işlemleri sırasında gıda ve/veya ambalajında 
meydana gelebilecek hasarlardan veya sızıntılardan sorumlu değildir.

Pegasus Airlines cannot guarantee the clearence at customs of any OLIVE OIL, MOLASSES, HONEY imported or exported on its aircraft. Pegasus Airlines will not be 
responsible for any damage or leaks to food and/or container during the baggage handling process.

ZEYTINYAĞI, BAL VE PEKMEZ ÜRÜNLERI 
ILE ILGILI GIDA TAŞIMA KURALLARI
Regulation For Olive Oil, Molasses 
and Honey Transportation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 LT 5 LT

5 LT

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

UÇAĞIMIZA HOŞ GELDINIZ!
Welcome on Board! 

Uçuştan önce kural dışı davranışlar: 
Eğer uçuştan önce kural dışı davranışların farkına varılırsa, 
uçağa biniş hakkınız reddedilebilir.

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

Bu yüzden misafirlerimizden beklediklerimiz:
 Kabin ekibinin anons ve talimatlarına uymak,
 Kabin ekibine ve diğer misafirlere saygı göstermek,
 Güvenli ve makul davranışlarda bulunmak,
 Uçuş emniyeti ve güvenliğini tehlikeye atmamak.

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

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

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

Kabin ekibinin söylediklerine 
uyun. You must follow cabin 

crew instructions.

Uçuş emniyetini 
tehlikeye atmayın. 
Do not endanger the

 safety of flight.
 

Uçağa ya da içindeki 
eşyalara zarar vermeyin. 

Do not damage the aircraft or 
on-board equipment.

Uçuşlarımızda tütün 
ve tütün ürünleri 

tüketmeyin. 
Do not smoke tobacco 
or any other tobacco 

products during 
flights.

Genel düzeni bozan 
davranışlarda bulunmayın. 

No disorderly conduct. 

Uçuşunuzun keyfini 
çıkarın ve diğerlerinin de 

keyif almasına 
müsaade edin. 

Enjoy your flight and allow 
others to 

enjoy theirs.

Güvenli ve makul 
davranışlarda bulunun. 

Behave in a safe and 
appropriate manner.

Korkutucu davranışlarda 
bulunmayın. 

No intimidating behaviour.

Sözlü veya 
fiziksel tacizde 
bulunmayın. No 
verbal or physical 

assaults.

Kabin ekibine ve diğer 
misaf irlere saygı gösterin. 

Respect your crew members 
and fellow passengers.

Lütfen uçaktan inerken kişisel eşyalarınızı yanınıza almayı, bebek 
kemer ve can yeleklerini kabin ekibine teslim etmeyi unutmayınız. 

When you leave the aircraft, please make sure that you have taken  
all your personal belongings and do not forget to hand back the 
infant seat belt and life vest to the cabin crew.

Başkası tarafından verilen eşya veya bagajı taşımayı kabul ettiğiniz 
takdirde sizin adınıza kayıtlı olarak taşınacak bu eşyaya ve bu eşyadan 
dolayı meydana gelebilecek tüm sonuçlara ilişkin hukuki sorumluluk 
size ait olacaktır.

If you accept to carry items or baggage of others, you will be liable 
for such items or baggage that will be recorded to your name and 
any consequences arising from their content. 

MISAFIRLERIMIZ IÇIN ÖNEMLI HATIRLATMALAR
Important Reminders for Our Guests
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MISAFIRLERIMIZ IÇIN ÖNEMLI HATIRLATMALAR
Important Reminders for Our Guests

UÇAĞIN IÇINDEYKEN IŞLENEN SUÇLAR VE DIĞER KURAL DIŞI DAVRANIŞLAR
Offences and Other Unruly Behaviors Committed On Board Aircraft

Sivil Havacılık Düzenlemeleri gereği aşağıdaki 
davranışlar uçakta kabul edilemez:
 Kokpit veya kabin ekibinden bir kişiye veya başka bir 

görevliye saldırı ya da diğer müdahale edici davranışlar.
 Saldırı ya da güvenliği tehlikeye atacak yahut sivil bir  

 uçaktaki düzeni ve disiplini bozacak davranışlar.

Sivil bir uçuşta işlenen diğer suçlar:
 Hakaret ve sövme
 Fiziksel saldırı
 Cinsel taciz ve genel ahlaka karşı davranışlar
 Tehdit
 Kabin ekibinin talimatlarına uymama
 Uçak içinde veya sigara içilmesine müsaade   

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

 hırsızlık
 Yasak olduğu sırada taşınabilir elektronik cihaz   

 kullanma
 Uçağın içindeki şahısların ya da uçuş emniyetini veya  

 güvenliğini tehlikeye atma

According to the Civil Aviation Regulations 
the following are considered unacceptable 
behaviors on board: 
 Assaulting or other intrusive behaviors to a person 

from the cockpit, a cabin crew or another officer of a 
civil aircraft.
 Assaulting and other acts endangering safety or   

jeopardizing good order and discipline on board a   
civil aircraft 

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

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

 of the flight

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

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

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

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

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

Duman algılayıcılarını kurcalamak.
Tampering with smoke detectors.

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

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

 REF.: IATA - Guidance on Unruly Passenger Prevention and Management
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SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI TRANSİT YOLCU / TRANSFER BAGAJ İŞLEMLERİ
For the Attention of Our Transfer (Connected Flight) Guests from Sabiha Gökçen Airport

IÇ HAT UÇUŞLARDAN GELEN DOMESTIC FLIGHTS ARRIVAL

1

1

2

2

3

3

Terminal değiştirmeden 
üst katta bulunan gidiş 
salonuna çıkınız.

Go to the departure waiting 
room upstairs without 
changing terminal.

GIDIŞ SALONU
DEPARTURE WAITING ROOM

TRANSFER COUNTER
GIDIŞ SALONU

Pasaport 
kontrolünden geçiniz.

Go through passport 
check.

PASAPORT KONTROLU
PASSPORT CHECK

DEPARTURE WAITING ROOM
TRANSFER BANKOSU

UÇUŞ KAPISI
DEPARTURE GATE

DEPARTURE GATE
UÇUŞ KAPISI

Uçuş kapısına gidiniz.

Go to departure gate.

Bagaj teslim salonuna 
gelmeden iç hatlar 
transfer bankosuna 
müracaat ediniz.

Consult the domestic flights 
transfer counter before 
arriving to baggage claim.

Üst katta bulunan gidiş 
salonuna çıkınız.

Go to the departure waiting 
room upstairs.

Uçuş kapısına gidiniz.

Go to departure gate.

DIŞ HAT UÇUŞA DEVAM EDEN ONGOING INTERNATIONAL FLIGHTS 

ONGOING DOMESTIC FLIGHTS IÇ HAT UÇUŞA DEVAM EDEN

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI TRANSİT YOLCU / TRANSFER BAGAJ İŞLEMLERİ
Guidance Board For Transfer Guests  From Sabiha Gökçen Airport
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SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI TRANSİT YOLCU / TRANSFER BAGAJ İŞLEMLERİ
For the Attention of Our Transfer (Connected Flight) Guests from Sabiha Gökçen Airport

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI TRANSİT YOLCU / TRANSFER BAGAJ İŞLEMLERİ
Guidance Board For Transfer Guests  From Sabiha Gökçen Airport

INTERNATIONAL FLIGHTS ARRIVALDIŞ HAT UÇUŞLARDAN GELEN

1 2 3

TRANSFER COUNTER
GIDIŞ SALONU

DEPARTURE WAITING ROOM
TRANSFER BANKOSU

DEPARTURE GATE
UÇUŞ KAPISI

Uçuş kapısına gidiniz.

Go to departure gate.

1 2 3 4

GIDIŞ SALONUPASAPORT KONTROLU UÇUŞ KAPISI

Pasaport kontrolünden 
geçmeden Dış Hatlar 
Transfer Bankosuna 
müracaat ediniz.

Consult the domestic flights 
transfer counter before going 
through passport check.

Üst katta bulunan gidiş 
salonuna çıkınız.

Go to the departure 
waiting room upstairs.

GÜVENLIK KONTROLU

ONGOING INTERNATIONAL FLIGHTS 

ONGOING DOMESTIC FLIGHTS 

DIŞ HAT UÇUŞA DEVAM EDEN

IÇ HAT UÇUŞA DEVAM EDEN

Pasaport 
kontrolünden 
geçiniz.

Go through passport 
check.

Terminal değiştirmeden 
üst katta bulunan gidiş 
salonuna çıkınız.

Go to the departure waiting 
room upstairs without 
changing terminal.

İç Hat güvenlik 
kontrolünden geçiniz.

Go through domestic 
flight security check.

Uçuş kapısına 
gidiniz.

Go to departure gate.

Uçak içinde Duty Free alışverişi yaptıysanız güvenlik 
geçişinde sorun yaşamamak için ürünlerinizin faturası 

ile birlikte kilitli poşette teslim edildiğini kontrol ediniz. DUTY 
FREE

ÖNEMLİ: AĞRI, BATMAN, BİNGÖL, EDREMİT, KAHRAMANMARAŞ, KARS, MARDİN, MERZİFON, MUŞ, OSS, SİNOP, ŞIRNAK, ve VAN’a devam edecek 
misafirlerimizin Gümrük Mevzuatı gereği bagajlarını Sabiha Gökçen Havalimanı’nda alarak tekrar check-in işlemi yaptırmaları gerekmektedir.
IMPORTANT: Our guest who will proceed to AĞRI, BATMAN, BİNGÖL, EDREMİT, KAHRAMANMARAŞ, KARS, MARDİN, MERZİFON, MUŞ, OSS, SİNOP, 
ŞIRNAK and VAN, are kindly asked to claim their bags in Sabiha Gökçen Airport and repeat the check in step, for Customs Legislations requirements.

PASSPORT CHECK SECURITY CHECK DEPARTURE GATEDEPARTURE  
WAITING ROOM

If you made a Duty Free purchase inside the plane, 
check that the products have been delivered to you in 

zip lock bags for not having a problem in security check.
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UÇUŞ AĞIMIZ 
Our Flight Network

Pegasus Hava Yolları Tarifeli Dış Hat Uçuşlar... Pegasus Airlines Scheduled International Flights

PEG ASUS YURT İÇİNDE 35,  YURT DIŞINDA 77  OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 43 ÜLKEDE 112  NOK TAYA TARIFELI SEFERLER DÜZENLIYOR.
PEG ASUS AIRLINES OFFERS 35 DOMESTIC AND 77 INTERNATIONAL FLIGHT S TO 43 COUNTRIES  AND 112 CITIES.
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UÇUŞ AĞIMIZ 
Our Flight Network

UÇUŞ AĞIMIZ 
Our Flight Network

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

Yolcu hakları hakkında bilgilendirme ... Information about passenger rights

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

DEAR GUESTS,
If you are denied boarding except where there are reasonable grounds 
to deny you boarding, such as reasons of health, safety or security, 
or inadequate travel documentation; or if your flight is cancelled or 
delayed even you have confirmed reservation on the flight concerned 
and are ready on time at Check-in desk, please ask our “Pegasus 
Airlines Passenger Rights Brochure” (PG-MD-BK-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).

PEG A SU S Y UR T İ ÇİND E 3 5, Y UR T D IŞINDA 7 7 O L M A K Ü Z ER E T O PL A MDA 4 3 ÜL K ED E 112 N OK TAYA TA R İF EL İ SEF ER L ER D Ü Z ENL İ YO R .
PEG A SU S A IR L INE S O F F ERS 3 5 D O ME S T I C A ND 7 7 IN T ER N AT I O N A L F L I G H T S T O 4 3 C O UN T R IE S A ND 112 CI T IE S.

Yukarıda yer alan harita, Pegasus’un yurt içi destinasyonlarını göstermek üzere hazırlanmış bir graf ik çalışmadır. 
The map located above is a design work for Pegasus Airline’s scheduled domestic flights.
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Yolcu hakları hakkında bilgilendirme ... Information about passenger rights

KOLAY Easy ORTA Medium

PİLOTA YARDIM ET Help the pilot
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ÇENGEL BULMACA
HAZIRLAYAN / BY Mustafa BAŞARAN
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ÇENGEL BULMACA CROSSWORD



130 PEGASUS _
 
Şubat / February  2020

CEVAPLAR I ANSWERS

Pilota yardım et 
Help the pilot
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