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Mehmet T. NANE

Genel Müdürü
Pegasus Airlines CEO

Saygıdeğer misafirlerimiz,

Tarifeli uçuşlarımızın başladığı 2005 yılından 
bu yana misafirlerimizi yeni, konforlu uçaklarla 
uçurmak, filomuzun yaşını genç tutmak için 
yatırımlarımızı sürdürdük. 2012 yılında Airbus 
firmasıyla 25 adedi opsiyonlu 100 uçaklık rekor 
filo siparişimizle, verildiği tarih itibarıyla Türk 
Sivil Havacılık tarihinde bir seferde verilmiş en 
büyük siparişe imza attık.

Yıllar geçti ve Pegasus’un kilometre taşlarından 
olan bu büyük yatırımımızın ilk uçağını Airbus’ın 
Almanya- Hamburg’da bulunan fabrikasından 
teslim aldık ve TC-NBA kuyruk tescili yeni 
A320neo uçağımız ile aynı zamanda motor 
üreticisi CFM’in Leap serisi motorlarının da 
dünyadaki ilk müşterisi olduk. 

Filomuzun bu en yeni uçağına ülkemizde 
yaşanan olağanüstü durum sonrasında milletimize 
tam inancımızı ifade etmek amacıyla “Demokrasi” 
adını verdik. Pegasus Hava Yolları olarak 
ülkemizde 15 Temmuz gecesi gerçekleşen darbe 
girişimini hiçbir koşul altında kabul edilemez 
buluyor ve tüm gücümüzle lanetliyoruz. Yaşanan 
elim olaylar neticesinde hayatını kaybeden tüm 
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına 
başsağlığı ve tüm ülkemize geçmiş olmasını dileriz.

Pegasus Hava Yolları olarak yoğun seyahat 
dönemlerinde havalimanında sıra bekleyerek 
geçirdiğiniz süreyi kısaltmak için çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Bir sonraki seyahatinizde Online 
Check-in işleminizi flypgs.com veya mobil 
uygulamalarımız üzerinden hızlıca tamamlamayı 
deneyebilir, akıllı telefonunuza indireceğiniz 
ya da havalimanının farklı bölümlerine 
yerleştirdiğimiz kiosklarımızdan alacağınız biniş 
kartınızla kontuarlara uğramadan doğrudan 
uçağınıza geçebilirsiniz. Bu ay itibarıyla Sabiha 
Gökçen Havalimanı’nda fast track (hızlı geçiş) 
hizmetinden de indirimli yararlanabilir, güvenlik 
ve pasaport kontrol geçiş noktalarında sıra 
beklemeden seyahat edebilirsiniz.

Birlik ve beraberlik ruhumuzu tüm 
dünyaya gösterdiğimiz 30 Ağustos Zaferimizin 
94’üncü yılını büyük bir gururla kutluyor, bize 
bağımsızlığımızı armağan eden, başta Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 
olmak üzere vatanı uğruna canını feda eden aziz 
şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.

Yeni seyahatlerinizde buluşmak üzere,
Keyifli uçuşlar.

Dear guests,

Since our scheduled flights first began in 
2005, we have continuously made investments 
to keep our fleet young and ensure that our 
guests fly on new, comfortable aircrafts. In 2012, 
with our order of 100 aircrafts (25 optional) from 
Airbus, we made Turkish civil aviation history 
with what at the time was the largest order of 
aircrafts placed to date.

Years have passed, and we have now taken 
receipt of the first aircraft from that milestone 
investment from the Airbus factory in Hamburg, 
Germany. Our new A320neo aircraft – tail 
number TC-NBA – has also made us the first 
customer in the world for the new Leap-series 
engine produced by engine manufacturers CFM.

We christened this newest aircraft in our 
fleet “Democracy” in order to express our firm 
belief in the people of our country following 
the extraordinary recent occurrences here. As 
Pegasus Airlines, we forcefully condemn the 
attempted military coup that occurred on the 
night of July 15 and consider it unacceptable 
under any circumstances. May those who lost 
their lives as a result of these events rest in peace, 
and let us offer our condolences to their loved 
ones and express our hopes for a better and 
brighter future for our country.

At Pegasus Airlines, we’re working hard to 
cut down on the time you spend waiting in line 
at airports during peak times. For your next 
flight, try using flypgs.com or one of our mobile 
applications to complete your online check-in 
quickly. You’ll be able to proceed directly to your 
gate using a barcode you can download to your 
smartphone or a boarding pass you can print 
out at one of our self-service check-out kiosks 
located at various points in the airport. As of 
this month, you can use the fast-track service at 
Istanbul Sabiha Gökçen Airport at a discounted 
rate and clear security and passport-control 
without having to wait in line.

We celebrate with great pride the 94th 
anniversary of Turkey’s August 30 victory, in 
which we displayed our spirit of unity to the 
entire world, and we respectfully remember all 
those who sacrificed their lives for their country, 
particularly Mustafa Kemal Atatürk and all his 
comrades, to whom we owe our independence.

See you on your next trip,
Have a pleasant flight.
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16 I    
 MASSTIVAL EXCITEMENT
Masstival 2016’ın yıldızı SIA, Küçükçiftlik 
Park’ı muhteşem müziklerle dolduruyor.  
Küçükçiftlik Park will fill up with music on 
August 8 for Masstival 2016, headlined by SIA.

26 I
“SUMMER COLLECTIVE II”

“Summer Collective II” sergisi İstanbul Galeri 
İlayda’da ziyaretçilerini bekliyor
“Summer Collective II” exhibition awaits for 
visitors in İstanbul Gallery Ilayda.

30 I 
 VENICE FILM FESTIVAL
73’üncü Uluslararası Venedik Film Festivali, 
31 Ağustos-10 Eylül tarihleri arasında 
gerçekleşiyor.
73rd International Venice Film Festival takes 
place between August 31 and September 10.

40 I 
 SZIGET: ISLAND OF FUN
Sziget Festivali, bu yıl sizi 10-17 Ağustos 
tarihleri arasında Budapeşte’ye bekliyor.
Sziget Festival awaits you between August  
10-17 in Budapest.

50 I 

Grammy jüri üyesi caz sanatçısı Başak Yavuz’a 
hakkında merak ettiklerimizi sorduk.
The Grammy Award jury member Jazz musician 
Başak Yavuz answered our questions.

  PORTRAIT
 54 I 
“Çıkalım yola, nereye götürürse” diyen 
oyuncu Damla Sönmez’le keyifli bir söyleşi 
gerçekleştirdik. 
We had an enjoyable conversation with actress 
Damla Sönmez who says “Let’s go wherever the 
road takes us.”

  contents
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YURTDIŞINDAKİ 
OTEL VE 

RESTORANLARDA

%10
İNDİRİM

DÜNYA 
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4566’ya 
gönder

YURTDIŞI 
ALIŞVERİŞLERİNİZE

50TL
CHIP-PARA

GEZ
yaz 

4566’ya 
gönder

YURTDIŞINDA 
FAİZSİZ VE ÜCRETSİZ

3
TAKSİT

YD
yaz 

4566’ya 
gönder

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

AXESS yaz 5990’a yolla, sen de Axesslemeye başla.
Kampanyalardan 31 Aralık 2016’ya kadar bireysel Axess ve Free asıl/ek kartlarınızla faydalanabilirsiniz. 3 taksit kampanyası 100 TL ve üzeri 
yurtdışı alışverişlerinizde ve Duty Free’lerde geçerlidir. Telekom, market, yemek, gıda, akaryakıt harcamaları hariçtir. Chip-para kampanyasında,  
100 TL ve üzeri her alışverişinizde 10 TL, her ay en fazla 50 TL chip-para kazanabilirsiniz. Chip-paraların kullanım süresi 15 gündür. Aynı 
gün aynı işyerinde ilk harcama dahildir. KKTC’de yapılan işlemler, nakit çekimler dahil değildir. Otel/restoran kampanyasında, 75 TL ve üzeri 
harcamalarınızda her ay en fazla 30’ar TL indirim kazanabilirsiniz. Kampanya katılımınız, kısa mesajın Akbank sistemine ulaşmasından ve 
Akbank tarafından kayıt olduğunuz bilgisinin verilmesinden sonra sağlanır. Kayıt olduktan sonraki harcamalar kampanyaya dahildir. Yurtdışında 
kampanyaya kayıt olmak için +90 532 752 45 66 numarasına SMS gönderebilirsiniz. Gönderilen SMS’ler, operatörler tarafından 0,65 TL olarak 
ücretlendirilir. Akbank T.A.Ş. kampanyayı durdurma ve değiştirme hakkını saklı tutar. Detaylar www.axess.com.tr’de.

Yurtdışında 
Axessleyen 
kazanıyor
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104 I 
 THE FLEA MARKETS OF  
 AMSTERDAM
Amsterdam sokaklarında bu kez rotamız 
bitpazarları!
This time, we’re off to the flea markets of 
Amsterdam!

112 I 
 GUIDE TO BOLOGNA
Çok Gezenler Kulübü’nün gözüyle A’dan 
Z’ye Bolonya rehberi bu sayfalarda.
A to Z guide to Bologna from the 
Globetrotters Club eyes.

128 I 

 THE DANCE OF ROMANCE  
 AND HISTORY: BUDAPEST
Doğu Avrupa’nın büyülü başkenti Budapeşte, 
tüm renkleriyle sizi bekliyor.
Budapest, the magical capital city of 
Eastern Europe awaits you in all its 
splendor.

  
        LIFESTYLE

160 I 
 THE MUSEUM FOR THE KIDS
 “Çocuk Dünyasının Ressamları ve Kitapları 
Müzesi”, çocuklar ve çocuk ruhunu hiç 
kaybetmemiş olanlar için. 
“Painters and Books of a Child’s World 
Museum”, for children and for those who 
never said goodbye to their inner child!

164 I 
 WHAT TO EAT IN ALAÇATI?
 Alaçatı’nın en keyifli gastronomi duraklarını 
araştırdık ve sizler için kaleme aldık.
We did some research and came up with a list 
of the best eateries in Alaçatı just for you.

182 I 

 WEIGHT-LOSS TRIALS OF 
 THE STARS 
Kilo vermekle ilgili sorunlarınız varsa işte 
size benzersiz bir motivasyon kaynağı…
If you struggle with your weight, here’s a 
unique source of motivation…
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ISTANBUL’S FESTIVAL OF COLOR 
Life in Color, the world’s one of the most colorful festival, 
paints Istanbul Life Park with all the colors of the rainbow 
on August 6. This year marks the first time that the event, 
organized by One Colony, will be held as a full festival. 
Compared to last year, twice the amount of paint will be used 
and there will be two stages instead of just one. The number 
of DJs has increased from 12 to 22 and the number of dancers 
and acrobats performing has increased as well. Music-lovers 
will be treated to never before seen giant stage installations, 
dance and acrobatics performances and wonderful surprises. 
The festival will host thousands of music fans from all over 
Europe and with performances by names like Nicky Romero, 
Fedde Le Grand, Laidback Luke, Adventure Club, Atmozfears, 
Bolier, Caked Up (Oscar Wylde), Dannic, Danny Avila, Moti, 
Noisecontrollers, Paris & Simo, Pham and Shapov, it promises 
to be a memorable experience.  lifeincolor.com

 lifeincolor.com

FESTIVAL
Trend  hot wire
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PARADE OF STARS AT MASSTIVAL

The Masstival festival has featured unforgettable 
performances by international stars in the past, and this year 
will be no exception. Istanbul Küçükçiftlik Park will fill up with 
music on August 8 for Masstival 2016, headlined by SIA. After 
gaining recognition with “We Are Born” and “1000 Forms of 
Fear”, SIA’s latest album, “This is Acting”, made it to Number 1 
on the iTunes charts in 50 countries. SIA’s stage show is just 
as colourful and exciting as the music, mainly thanks to the 
euphoria that the dancers bring to the audience. In addition to 
SIA, Masstival 2016 will also include performances by new-
generation indie-pop phenom Selah Sue, Danish Nanna Øland 
Fabricius’s resoundingly successful project Oh Land, Danish 
new-generation indie-pop star Fallulah, contemporary Turk-

of Turkish alternative music.  masstival.org

 masstival.org

Masstival’de 

FESTIVAL
Trend  hot wire
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A CAMP FULL OF NATURE AND FUN

Summer camp is a place for kids who want an exciting, fun-
filled summer holiday out in nature while learning at the same 
time. With a play area made up of tree houses, bridges, ropes 
and adventure trails as well as a Hobbit Village with three 

take on children’s summer camps. Jointly organized by IEG 
and 73 Organizers, the camp is held at Maslak UNIQ Istanbul 
for kids ages 6-14. All camp activities take place in a natural 
environment and are scheduled in week-long programs 
that continue until August 26. Kids will take part in creative 
workshop activities to improve their manual dexterity and 
watch films from the “Da Vinci Learning” channel at the 
Oditoryum. They’ll also enjoy some friendly competition 
through organized sports tournaments, and they’ll have an 
adventure-packed time at the rope-climbing trails, slides, 
trampoline park, Tarzan Ivy, Mouse Tunnel and Rollerblade 
Bridge.  thezonemaslak.com

 thezonemaslak.com

KIDS
Trend  hot wire
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SINOPALE: CONTEMPORARY ART IN 
SINOP
The sixth Sinopale-International Sinop Biennial takes place 
this year between August 6 and September 7, bringing 
works of contemporary art by Turkish and international 
artists to the city of Sinop. The Sinopale includes exhibitions, 
workshops, seminars, talks, performances and film 
screenings organized around the theme of “Transposition”. 
The artists’ activities are designed to include participation 
by local residents. Organized by the European Cultural 
Foundation in cooperation with the Sinop Sustainable 
Development Association and the Sinop Municipality, the 
biennial was curated by T. Melih Görgün, Nile Baetzner and 
Jonathan Habib Engqvist. Venues include the Old Ice Plant, 

Sinop Branch of the Chamber of Architects, Archaeology 
Museum, Ethnographic Museum, Old Glass Factory, shops 
and other public places.  sinopale.org 

 sinopale.org 

Sinopale:
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FESTIVAL BRINGS JOY TO ARHAVI

One of the oldest festivals in Turkey, the International 
Arhavi Culture and Arts Festival celebrates its 44th year 
this summer. The festival, which takes place in the Arhavi 
District in Artvin on August 26, 27 and 28, is expected to 
host around 1,200 performers from Turkey and abroad. 
Participants include teams and delegates from Azerbaijan, 
Bulgaria, Ukraine, Georgia, Slovenia and Northern Cyprus. 
Around 150,000 visitors will be attending the festival, which 
features a packed program. Daytime events include national 
and international folk-dance shows; anchovy bread and Laz 
pastry cooking contests; hazelnut-shelling, corn-husking, 
woodcutting, tug-of-war, tea-harvesting, and wooden-car-

The nighttime is devoted to music, with performances by 

musicians.   arhavi.bel.tr

yer veriliyor.  arhavi.bel.tr

Arhavi Festivalle 

FESTIVAL
Trend  hot wire
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Gündoğan’da her mevsim ayrı güzel

Seba Manolya Evleri







 galleryilayda.com

“Yaz 
Koleksiyonu II”

EXHIBITION
Trend  hot wire
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“SUMMER COLLECTIVE II”

 galleryilayda.com



www.fordtrucks.com.tr

Gücü artınca
iyice cimrileşti

Ford Trucks

Her yükte birlikte

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

480 PS ile daha güçlü,

%8,5 yakıt tasarrufuyla daha verimli

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

Ford Trucks, Euro6 motorlarının onaylı motor yağı                           ’dir.     



TURKISH CINEMA IN AMSTERDAM

Amsterdam’s World Cinema Festival focuses on recent films 
from Latin America, Asia and Africa that have received critical 
acclaim. The films allow viewers to watch, feel and experience 
what life is like in other parts of the world. The most important 
part of the festival is the film competition, which aims 
especially to increase the recognition of young directors.
This year’s festival includes a special program of Turkish films 
called “Cinema Turkey Now”. The screenings focus not only 
on developments in Turkish cinema, but also on the country’s 
social, cultural and political environment.
The Amsterdam World Cinema Festival takes place between 
August 18-27 at the Vondelpark Open Air Theater, Marie 
Heinekenplein and Vrije University.
  worldcinemaamsterdam.nl

Amsterdam Dünya Sinema Festivali, Latin Amerika, Asya 

 worldcinemaamsterdam.nl

Amsterdam’da

CINEMA
Trend  hot wire
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Detaylı bilgi için;

DAHA AZ 
ODEYiN!



VENICE FILM FESTIVAL BEGINS!

It won’t be long before the 73rd International Venice Film 
Festival, an event eagerly awaited by all cinema aficionados. 
Last year, the Golden Lion award went to “From Afar”, a 
Venezuelan production that received a lot of attention. This 
year’s festival takes place on the island of Lido between 
August 31 and September 10 under the direction of Alberto 
Barbera. The festival, which is organized by the Venice 
Biennale, aims to bring international cinema to wide audiences 
and to provide various types of support to the participating 
films. This year’s Venice Film Festival begins with Damien 
Chazelle’s new film, “La La Land”. Chazelle first caught our 
attention as the director of the Oscar-winning “Whiplash”. “La 
La Land” stars Emma Stone, Ryan Gosling and J.K Simmons, 
who also won an Oscar for his performance in “Whiplash”.
  labiennale.org

Tüm sinemaseverlerce heyecanla beklenen 73’üncü 

  labiennale.org

Venedik Film 
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NOTTING HILL CARNIVAL TURNS 50

The Notting Hill Festival was begun in 1966 by the Afro-
Caribbean community as a celebration of their culture 
and traditions. Today, it’s the biggest street carnival in 
Europe. It’s also a celebration of the ending of slavery 
and the slave trade. London’s streets become awash 
with colour during the carnival, whose most important 

clad in brightly-coloured costumes, dancing away to the 
rhythms of Latin percussion groups. Music from places 
like Africa, Latin America and Jamaica dominate the 
carnival, which attracts around a million people every 
year. Also not to be missed are the food stalls selling 
native Caribbean food and drink. Great Britain’s biggest 
street party takes place this summer on August 28-29. 

 thenottinghillcarnival.com

  thenottinghillcarnival.com

Notting Hill 
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55,99 USD

Gatwick Airport with 

Gökçen Airport; all-
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 fetesdegeneve.ch  

Cenevre Gölü 
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A FESTIVE AIR AT LAKE GENEVA 

 fetesdegeneve.ch

FLY WITH  
PEGASUS

PEGASUS 
UÇURUYOR

30,99 USD





A FESTIVAL NOT TO BE MISSED 

Greece’s magnificent islands and beaches put the country 
at the top of almost everybody’s holiday list. Add to that a 
festival, and now you’ve got a destination that’s not to be 
missed. The Odyssia Festival takes place between August 
30 and September 5 at the Cariocas Beach Bar and Club in 
Schinos, a fishing village about an hour outside of Athens.
Performers at the festival include prominent names in 
electronic music like DJ Harvey, Gilles Peterson, Body & Soul, 
Benji B, Jeremy Underground, Delano Smith, Midland, and 
Marcellus Pittman. In addition to the concerts, festivalgoers 
will enjoy specially organized boat trips, beach parties, a 
Greek food feast, water sports, yoga on the beach and other 
activities to make this a holiday experience you’ll never forget.
  odyssiafestival.com

 odyssiafestival.com

Bu Festival 
Kaçmaz

FESTIVAL
Trend  hot wire
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SZIGET: ISLAND OF FUN

The 24th Sziget Festival awaits art and music fans 
between August 10-17 in Budapest. Sziget, which last 
year was named “The Biggest Multicultural European 
Festival” by the Festival Awards Committee, is held in 
the north of Budapest on Shipyard Island, also known 
as “Freedom Island”. In addition to concerts, the Sziget 
Festival includes many cultural events for you to enjoy, 
such as theater and circus performances and exhibitions 
of modern artwork. Musical performers at this year’s 
festival cover a wide variety of genres and include 
international stars like Rihanna, Muse, David Guetta, SIA, 
Parov Stelar and Sigur Rós. If you can’t make it to Sziget, 
don’t worry: you can follow all the events live on the 
festival’s official YouTube channel.  szigetfestival.com

 szigetfestival.com
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KONSER CONCERT Dinlemeden 

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

Göksel 

One of Turkish pop 
music’s strongest female voices 
and songwriters, Göksel will be 

performing on August 6 at the 
Cemil Topuzlu Open-Air Theater 

in Istanbul (Harbiye). Goksel’s 
audience will enjoy a musical 

feast and special treats for this 
outdoor event.

 gokselonline.com

 

The passionate voice of Spanish love songs, Buika will 

Istanbul (Harbiye) on August 7. Her show will include songs from her 
latest album, “Vivir Sin Miedo”, as well as the old favorites we love.

 biletix.com

The 12th International 
D-Marin Classical Music Festival 
will open on August 20 at Bodrum 
(Turgutreis) with a performance 
by Idil Biret, accompanied by the 
Presidential Symphony Orchestra. 
The night will also witness Biret’s 
receipt of an honorary award from 
the festival committee.

 dmarinfestival.com

English musician, 
composer, singer, bass 
guitarist, producer and 
actor Sting will perform 
in Antalya on August 9 as 
part of EXPO. Sting has 14 
solo albums, 10 Grammies, 
1Golden Globe, 1 Emmy and 
2 Brit Awards to his credit, 
and his live performances 
are unforgettable.

 sting.com
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Emanet Security
“Emanet’ini 

“Losing what has been 
entrusted to you will lead 
to ruination” is the moral 
of this story of a security 
officer searching for 
justice and trust. The film 
was written and directed 

Vinunova. In cinemas 
August 5.

Do you ever wonder what your pets get up to all day when 

hit cinemas on August 5.
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Florence

The true story of Florence 

the reputation of being 
“the worst singer in the 
world”. Florence is played 



www.vadistanbul.com
444 53 35

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

shopping will be waiting you for 24 hours.
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AYDIN

The Bourgeois Gentleman Molière’s immortal 
work “The Bourgeois Gentleman” continues 
its run into its eighth year with Haldun 
Dormen in the lead role. Audiences can 

on August 7-8, Izmir on August 9-10-11, 

tiyatrokedi-com

The Rhythm of Dance The modern 
choreography of “The Rhythm of Dance” 
blends Ottoman court dancing, regional 
Anatolian folk dancing, Oriental dancing 
and a rhythm show. Performances will 
be at the Hodjapasha Performance and 
Events Center in Istanbul on August   

hodjapasha.com
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Puss in Boots
adaptation of the classic children’s 
tale will be performed on stage at 
Akasya Culture and Arts in Istanbul 

if Puss in Boots has what it takes 
to succeed in saving the forest that 
the King is trying to destroy. 

akasyakultursanat.com

At the Sun’s Table – Nazim and 
Brecht This feast of laughter 
starring Genco Erkal and Tülay Günal 
expresses the longing for a more just 
and equitable world. Performances 
of the play will be held at the Mahmut 
Muhtar Pasha Mansion in Istanbul on 

throughout August.

 dostlartiyatrosu.com
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Nelerden esinlenmedim ki… Dünya gündeminden, 
etrafımdaki insanlardan, fantastik edebiyattan, 
ejderhalardan, içinde yaşadığımız illüzyonun bizi nasıl 
da yoldan çıkardığından, şiirden, iyi yazarların başlarına 
gelenlerden...

Müzik sektörünü takip etmek açısından çok faydalı oluyor. 

Geçtiğimiz üç yıl boyunca “Bi’ Şarkım Var” ismini verdiğimiz 
açık sahnelerimiz ve radyo programımda yüze yakın şarkı 
yazarı ağırladık. Temmuz ayında seçtiğimiz on üç şarkı 
yazarıyla bu projenin ilk albümünü kaydettik. Sonbaharda 
yeni kurduğum plak şirketim things&records’dan 
yayınlayacağım bu albümün dinleyiciyle buluşmasını 
heyecanla bekliyorum.

More like what didn’t inspire me... World events, people 
around me, fantasy literature, dragons, how the illusion we 
live inside sends us down the wrong path, poetry, things 
that happen to good writers...

It’s been useful in terms of keeping up with the music sector.

Over the past three years, we’ve been running a radio show 
with an open-mic stage called “I’ve Got a Song” that has 
hosted around a hundred songwriters. We selected 13 of 
them, and we recorded our first album in July. The album 
will come out in the fall through my new record company, 
things&records. I’m really looking forward to that.

The last architectural project I worked on was the restoration 

HAKKINDA ABOUT
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S AĞ L I K L I  YA Ş A M I N  E F S A N E S İ

E G E ’ N İ N  M U H T E Ş E M  

K U M S A L L A R I Y L A B U LU Ş U YO R

11 defa Condé Nast Traveler “Gidilecek En İyi Spa” Ödülü

www.canyonranch.com/kaplankaya
+90 252 511 00 51
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Son çalıştığım mimari eser şu anda içinde yaşadığım, 
Osmanlı batılılaşma dönemine ait bir Rum evinin 
restorasyonu. Sonrasında mimarlığı bıraktım. Önceleri 
mimarlık eğitimimi, müzik hayatıma geç başlamama sebep 
olduğu için bir vakit kaybı olarak gördüğümü itiraf etmeliyim 
fakat artık böyle düşünmüyorum. Mimarlık eğitiminin bana 
kattığı analitik düşünce yapısı ve katmanlı düşünme becerisi, 
müzikte çok hızlı yol almamı sağladı. Goethe bu durumu çok 
güzel ifade etmiş aslında: “Mimari, müziğin donmuş hâlidir.”

Paul Simon, Randy Newman, Gentle Giant bu aralar 
en çok dinlediğim müzisyenler. Ursula K. Le Guin en 
çok etkilendiğim yazar. Film ise tabii ki “Yüzüklerin 
Efendisi”. “Kill Your Friends” ise müzik sektörü 
hakkındaki düşüncelerimi onaylayan bir yapım; bence 
hem müzisyenlerin hem de dinleyicilerin mutlaka izlemesi 
gereken bir film.

San Francisco ve Barselona. 

Son zamanlarda Berlin’de kendimi iyi hissediyorum. 
Birçok sanatçının yaşamayı tercih ettiği bir şehir; New York 
gibi uzak da değil, üç saatte gidilebiliyor. Bazen İstanbul 
trafiğinde işimden evime gelmek üç saati bulabiliyor. 
Berlin’de her köşede bir park var, ulaşım rahat, fiyatlar 
uygun, yemekler güzel. 

Ne güzel bir soru bu, açtım önüme dünya haritasını, nereye 
gitsem diye baktım. Küba’ya gitmek istiyorum, Kutuplar ve Yeni 
Zelanda. Afrika’da müzik ortamlarında bulunmak da çok çekici.

of the house I’m living in now. It’s a Greek house from the 
modernization era of the Ottoman Empire. After that I quit 
architecture. I must admit, I used to consider my architectural 
education to be a waste of time because it was the reason 
my music career began so late, but that’s not how I look at it 
now. My architectural education gave me the ability to think 
analytically and on different levels, which let me develop my 
music very quickly. Goethe put it very well when he said that 
“Architecture is frozen music.”

These days I’ve been listening to a lot of Paul Simon, Randy 
Newman and Gentle Giant. Ursula K. Le Guin is the writer 
I’ve been influenced by the most. As for film, “Lord of the 
Rings”, of course! And I think “Kill Your Friends” is a must-
watch film for musicians as well as listeners. It confirmed my 
views on the music sector.

San Francisco and Barcelona.

These days, I feel good in Berlin. A lot of artists have chosen 
to live there. It’s not as far away as New York – it’s only three 
hours from Istanbul. In Istanbul, sometimes it takes me three 
hours to get back home from work when the traffic is bad. In 
Berlin, there’s a park on every corner, it’s easy to get around, 
the prices are reasonable, and the food is good.

What a lovely question. I got out a map of the world and 
tried to decide where to go. I’ve always wanted to go to 
Cuba, the North and South Poles, and New Zealand. The 
music scene in Africa is also something that I find really 
interesting. 

HAKKINDA ABOUT
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Damla 
Sönmez:

Seyahat tercihini bu 
cümleyle özetleyen 

oyuncu Damla 
Sönmez, Pegasus 

That’s how actor 
Damla Sönmez 
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55

K
Ü

B
A

 
K

Ü
B

A
 

K
Ü

B
A

 

A
SS

O
S

A
SS

O
S

A
SS

O
S



okuz yaşında Müjdat Gezen Sanat 
Merkezi’ndeki eğitimle başladı 
tiyatro yaşamı. 22 yaşında “Bornova 
Bornova” filmiyle Altın Portakal 
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, 
28’inde “Deniz Seviyesi” filmiyle 
Milano Uluslararası Film Festivali 
En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı 
ve bu yaşına sekiz film, 12 de dizi 
sığdırdı. Başarısının sırrını “Doğru 

zamanda doğru yerde bulunmak; birlikte hayaller 
kurabildiğiniz insanlarla olmaksa başarının yüzde 
20’si, yüzde 80’i uykusuzluk ve çalışmak” sözleriyle 
açıklayan Damla Sönmez’le keyifli bir söyleşi 
gerçekleştirdik. 

Mutlu hissettiriyor her şeyden önce. Ödüller, 
övgüler o kadar önemli değil diyoruz bazen ama 
kariyerinizdeki bir sonraki adımı şevkle atmanızı 
sağlayabiliyor. Hele bu övgüler yıllardır filmlerini 
izlediğiniz yönetmenlerden, “Nasıl yapıyor?” diye 
imrenerek, ders niteliğinde izlediğiniz insanlardan 
gelince daha da başka oluyor. 

Bizim işimiz biraz kumar aslında. Doğru 
zamanda doğru yerde bulunmak; birlikte hayaller 

Her theater career began at the age of 9 with classes at 
the Müjdat Gezen Arts Center. At age 22, she won the 
Golden Orange for Best Supporting Actress for her role 
in “Bornova Bornova”, and at 28, her performance in 
the film “Water Level” earned her a Best Actress award 
at the Milan International Film Festival. By that time, 
she’d already appeared in 8 films and 12 television series. 
During our conversation with Damla Sönmez, this is how 
she explained the secret of her success: “It’s being at the 
right place at the right time; if 20% is being able to develop 
a shared dream with the people you work with, the other 
80% is sleeplessness and work.”

First of all, it makes me feel happy. Sometimes we say that 
awards and accolades aren’t that important, but they can 
give you a boost up to the next rung on the ladder of your 
career. And it’s something else entirely when the praise 
comes from directors whose films you’ve admired for 
years, from people whose performances you’ve studied, 
watched with envy, wondering, “How do they do it?”

To be honest, our field is a bit of a gamble. It’s being at the 
right place at the right time; if 20% is being able to develop 
a shared dream with the people you work with, the other 
80% is sleeplessness and work. I’ve been through some 
hard times, but in hindsight, I appreciate them.

Portre  portrait
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kurabildiğiniz insanlarla olmaksa başarının yüzde 
20’si, yüzde 80’i uykusuzluk ve çalışmak. İçindeyken 
çok zor geçen ama geriye dönüp baktığımda “iyi ki” 
dediğim zamanlar var. 
Fransa’da, Paris Sorbonne Üniversitesi’nde 

Var olduğunuz, büyüdüğünüz habitattan çıkıp başka 
bir yerde, sadece tatil için de değil, bir yaşam kurmaya 
gittiğiniz zaman, bunun sizin hayat görüşünüze de 
kişiliğinize de hayata baktığınız pencerelere de çok 
büyük katkısı oluyor. Gittiğimde 17 yaşındaydım ve ilk 
defa ailemden ayrı, bütün o bürokrasinin içinde Fransa 
bambaşka bir deneyimdi. Orada dramaturji eğitimi 
aldım. İşimi yaparken çok faydasını görüyorum ama 
benim hayalimi besleyen yer değildi orası.

Döndükten sonra tekrar sınava girdim ve Yeditepe 
Üniversitesi’ni burslu kazandım. İlk iki yıl gayet iyi 
gitti ama ikinci yıldan sonra dışarıda da çalışmaya 
başladığım için okulu bitirmem biraz uzadı.

 
“Parçacıklar” isimli oyunumuz Mart’ta başladı, 15 oyun 
oynadık. Bir romantik komedi olarak başlayıp drama 
evrilen, paralel evrenler ve kuantum fiziği hikâyesi. 

Picking up and leaving the place you grew up in for 
another country, not just for a holiday, but to establish 
a life there, has a profound effect on your personality 
and world view. I went when I was 17. It was the first 
time I was away from my family, and France, with 
all the bureaucracy, it was something completely 
different. I studied dramaturgy there, and while it’s 
been very useful in my work, it wasn’t the right place 
to fuel my dreams.

When I got back to Turkey, I took my university 
exams again, and I won a scholarship to Yeditepe 
University. The first two years went really well, but I 
started working after that, so it took me a bit longer to 
finish school.

I’m in the play “Fragments”, which opened in 
March. We’ve had 15 performances so far. It’s a 
story of parallel universes and quantum physics 
that starts off as a romantic comedy and then 
turns into a tragedy. 

Portre  portrait
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Çok çok keyifli bir oyun. 15 oyunla tadı damağımızda 
kaldı, Ekim’de sezon açıldığında devam etmek 
istiyoruz. Michael Önder’in senaryosunu yazıp 
yönetmenliğini yaptığı “Taksim Hold’em” isimli 
filmin çekimleri devam ediyor. Önder’in ilk uzun 
metrajlı filmi. Bir evde beş arkadaş poker oynamak için 
toplanıyor. Tek mekânda ve tek gecede geçen olayların 
anlatıldığı bir film.

Bu işi yapabildiğim kadar uzun süre yapmak 
istiyorum. Bir şeyler karalıyorum ara sıra ama onlar 
bir senaryo veya bir oyun metnine dönüşmedi. 
Hikâye ve öykü yazma gücünü ve o ilhamı bulmak 
istiyorum bir gün. Hayal kurabildiğim insanlarla 
birlikte hayal kurmaya devam etmek ve hayallerimin 
gerçek olduğunu görmek istiyorum. En sonunda da 
İstanbul’dan ayrılıp ayaklarımın toprağa değdiği bir 
yerde yaşamak istiyorum.

Rol yapmak değil de, belki hepimizin yaptığı kadar… 
Eskiden şunu yapardım; taksiye binip muhabbet 
açıldığında “Hukuk okuyorum!” deyip muhabbeti 
devam ettirirdim ya da eşine çiçek almış bir adamı 
gördüğümde “Ben botanikçiyim, siz bu çiçeğin 
özelliğini biliyor musunuz?” diye başlayıp hikâyeler 
uydururdum. Ama artık olmuyor, tanıyorlar. 

“Bornova Bornova” filmi benim hayatımın dönüm 
noktası diyebilirim. Altın Portakal kazandıktan sonra 

It’s an immensely enjoyable play, and we’ve had such a 
great time with the 15 performances, we want to keep 
going when the new season opens in October. The film 
“Taksim Hold’em”, which was written and directed by 
Michael Önder, is still in production. It’s Önder’s first 
feature film. In the film, five friends get together to play 
poker. All the action takes place in the same setting and 
on the same night.

I want to be in this business for as long as I can. I 
scribble sometimes, but I haven’t managed to turn out a 
script or a screenplay yet. I want to find the strength and 
inspiration to write stories one day. I want to continue 
dreaming with the people I can dream alongside of and 
watch those dreams become a reality. And, eventually, I 
want to leave Istanbul and settle down somewhere I can 
walk barefoot on the ground.

Not necessarily acting as such, at least no more than 
what we all do... In the past, if a taxi driver started 
chatting me up, I might begin by saying I was a law 
student, or if I saw someone carrying flowers, I’d say, 
“I’m a botanist; do you know anything about this 
flower?”, and then I’d just go on making up stories. But 
now that people recognize me, I can’t just make stuff up 
anymore.

I could call the film “Bornova Bornova” a turning point. 
Winning a Golden Orange increased my recognition so I 
could start to pick and choose between projects. 

Portre  portrait
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görünürlüğüm arttı, seçim yapabilmeye başladım. Bir 
de bu yıllar, 29-30’lu yaşlar hayatımın dönüm noktası 
olacakmış gibi hissediyorum; daha sakin, emin 
adımlarla ilerleyebileceğim yıllar.
Seyahat etmek sizin için ne ifade ediyor?
Özgürlük.
Seyahat tercihleriniz neler? 
Küçük çanta insanıyım. O çantayla günler 
geçirebiliyorum. Yakın zamanda yaptığım Küba 
seyahatine küçük bir bavulla gittim, 14 gün kaldım. 
Planlı bir tatil değil de, “Çıkalım yola, nereye 
götürürse. Önümüze bir müze çıkarsa oraya girer 
gezeriz, biri davet ederse onunla oturur muhabbet 
ederiz, mayon hazır olsun çantanda, denize 
girebiliriz” düşüncesindeyim.  

neresi? Neden?
Küba… Küba, Trinidad masal şehri gibi bir yer. 1 
Mayıs yürüyüşünde de oradaydım. İnanılmazdı, 
gerçekten bir bayram havasında kutluyorlar. Küba 
aslında her yerinde başka bir şey keşfedilen bir 
ülke. 40 yıl sonra Amerika’dan Küba’ya gelen ilk 
yolcu gemisi “Adonia”nın gelişine de tanık oldum 
bu seyahatimde. Amsterdam da beni çok etkiledi. 
İnsanları o kadar sakin ve huzurlu ki.

Bütün şehirlerin kendine has bir kokusu, enerjisi 
ve ruhu olduğunu düşünüyorum. Bence bunu, 
orada yaşayan insanların mutluluğu çok etkiliyor. 
Hindistan’ın enerjisini çok merak ediyorum. 
Karayipler’de ve Arjantin’de gezilecek çok yer var. 
Machu Picchu da merak ettiğim yerlerden biri. 

And I feel as if sometime soon, when I’m around 29-
30, there’ll be another turning point, when I’ll be able 
to move forward more calmly and more assuredly.

Freedom.

I’m a small-bag person. I can live for days out of that 
one bag. I only had one small suitcase with me on 
my recent trip to Cuba, and I spent 14 days there. 
Instead of planning an organized holiday, I tend to 
think: “Let’s go wherever the road takes us. If we 
run into a museum, we’ll go in and have a look; if 
someone invites us, we’ll sit down and have a chat; 
and always pack a bathing suit, since we might go for 
a swim.”

Cuba... Trinidad is a Cuban city that’s like a fairytale. 
I was there for the May Day parade. It was fantastic, 
a real carnival celebration. Cuba is a country where 
there’s something new to discover on every corner. 
During my trip, I witnessed the arrival of the Adonia, 
the first US passenger ship to sail into Cuba in 40 years. 
I also really liked Amsterdam. The people there are so 
calm and contented.

I think every city has its own scent, energy and spirit 
that have a great impact on the happiness of the people 
who live there. I’m curious about the energy in India. 
The Caribbean and Argentina have lots of places to 
visit. Machu Picchu is one of the places I’m curious 
about as well. 
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Pegasus Hava 

Pegasus Airlines have become the first 
client to use the CFM Leap type motors 
available in Airbus A320neo aircrafts. The 
A320neo aircraft which was delivered to 
Pegasus was christened “Democracy”.

Pegasus Airlines have recieved the first aircraft 
of their order containing 100 Airbuses, which 
at the time of its placement in 2012 was the 
largest airaircraft order in Turkish civil aviation 
history. The aircraft was delieved at the Airbus 
factory in Hamburg, Germany. The ceremony 
was attended by Pegasus CEO Mehmet T. 
Nane, Vice Financial Director Serhan Ulga, and 
Vice Commercial Director Güliz Öztürk.
Pegasus CEO Mehmet T. Nane gave a speech 
during the ceremony, and stated that their 
order of 100 Airbus A320neo and A321neo type 
aircrafts heralded a new era of expansion in 
Pegasus’s history.

PEGASUS AIRLINES’ 
NEW PLANE, “DEMOCRACY”
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Pegasus ile seyahatini planlamanın ve biletini 
aylar öncesinden alarak en avantajlı fiyatları 
yakalamanın hayalini kuruyorsun. Ancak 
hayat bu; planlar değişebilir, toplantılar 
ertelenebilir. Bu durum plan yapmanı 
zorlaştırıyorsa Pegasus’un yeni hizmeti 
tam sana göre. “Pegasus Flex” ile program 
değişikliği konusunda endişe etmene gerek 
yok çünkü artık biletin sana ayak uyduracak 
ve dilediğin yön ve tarihe göre biletini özgürce 
değiştirebileceksin. 

Pegasus’tan sınırsız bilet değiştirme hakkı 
Pegasus Flex’e sahip olmak için   
flypgs.com’dan biletini alırken “Pegasus Flex” 
kutusunu işaretle. Pegasus Flex ile yapacağın 
değişikliklerde ceza veya kesinti ödemene gerek 
yok, eski uçuş ile yeni uçuş arasında fiyat farkı 
varsa bu farkı ödemen yeterli. Pegasus Flex ile 
uçuşundan iki saat öncesine kadar değişiklik 
yapabilirsin.

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

To enjoy the benef its of unlimited ticket changes 
offered by Pegasus Flex, just check off the 
“Pegasus Flex” box when you buy your ticket 
from flypgs.com. With Pegasus Flex, you won’t 
have to pay any f ines or fees for the changes, 
just the difference in price, if any, between your 
original and your new ticket. Moreover, you can 
modify your tickets up until two hours before 
your flight.

Pegasus Flex 
ile Biletinizi 
Özgürce 

Choose 
your dates

Choose 
your destination

Make changes 
travel plans as 

many times as you 
wish

Free of charge

FLEX

Flying is better 
with FLEX

Freedom to 
change your 
ticket with 

Pegasus Flex

You can purchase 
 at prices 

starting from 9.99 TL for 
 

for international 
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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda güvenlik ve pasaport kontrol 
geçiş noktalarında Fast Track (Hızlı Geçiş) kullanarak  yurt 
içi ve yurt dışı seyahatlerinizde bu özel hizmet ayrıcalığının 
keyfini çıkarabilirsiniz. Üstelik Pegasus misafirleri Fast Track 
hizmetinden %25 indirimli olarak faydalanabiliyor. Misafirler, 
Fast Track hizmet noktasında görevli personele satın alım 
işlemleri sonrası mobil telefonlarına kısa mesajla gelen kodu 
göstererek geçiş yapabilir. 

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

 

 

 

 

 

 

Pegasus Guests Pay 25% 
Less for Fast Track Service at 
Istanbul Sabiha Gökçen Airport
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Havaalanında Zaman 
Kazandıracak 12 Tüyo
12 Time-Saving Tips for the Airport

Yolculuk sebebi çok önemli bir sunuma yetişmek, Kuzey Işıkları’nı 
izlemek veya flamingoların yürüyüşüne şahit olmak olabilir. Tüm bu 
keyifli serüvene giden yol havaalanından geçer. Bu yazımızda 
havaalanında zaman kazanmak için dikkat etmen gerekenleri 
anlattık. Eğer bize kulak verirsen, havaalanındaki vaktini daha keyifli 
geçirip kolaylıkla uçağına erişebilirsin! 

You might be travelling in order to attend a very important 
presentation, view the Northern Lights, or watch flamingos walk. The 
road to all these adventures runs through the airport. So, we’ve put 
together some tips to save you some time there. If you pay attention, 
your time spent at the airport will be much more enjoyable, and you’ll 
find it easy to get aboard your plane in no time!
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Harç pulunu pasaport kontrol 
kuyruğuna girmeden almak için 
kendine bir hatırlatma 
yapabilirsin. Eğer unutkan bir 
yapın varsa, eline küçük 
puntolarla bir hatırlatma mesajı 
fena olmaz. 

If you’re traveling on a Turkish 
passport, remember: You need to 
get a tax stamp before you go 
through passport control. If 
you’re the forgetful type, you 
might write a tiny reminder 
directly on your hand.

Güvenlikten geçerken cool 
imajından ödün vermemek 
için bot giymemen daha iyi. 
Yolculuk, spor ayakkabıyla 
daha güzel! 

If you don’t want your cool 
image disrupted when you 
go through security, leave 
the boots at home. 
Travelling in running shoes 
is more fashionable!
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Kadınların makyaja ne kadar 
vakit harcadığının farkındayız. 
Ama ne kadar süslenirsen, o 
kadar süslenmeye ihtiyacın 
olur. Makyajı uçaktan indikten 
sonra yapmak, havaalanına 
zamanında gelmeni sağlar.  

We know how much time women 
spend on their make-up, and once 
the beautifying starts, it’s hard to 
stop. Wait until after you get off 
the plane to make-up and you’ll 
have no trouble getting to the 
airport on time.

Eğer kabin bagajın varsa 
kontrollerde takılmamak için 
yanına alacaklarını dikkatli seç. 
Parfümsüz, kremsiz bir seyahat 
düşünemiyoruz elbette fakat 
100 ml üzeri olanların sana 
arkandan el sallayacağını 
unutma.  

If you have carry-on luggage, 
pack carefully so you don’t get 
stuck at baggage control. Of 
course, travelling without 
perfume or lotion is unthinkable, 
but remember: you’ll just be 
waving goodbye to anything over 
100 ml.
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O zincirlerin sana çok yakışacağına 
eminiz. Metali biz de çok seviyoruz 
ama uçağa binerken değil. 

We’re sure those metal chains would 
look great on you. We love metal too, just 
not when we’re getting on a plane.

Ceplerindeki bozuk paraları cüzdanına 
koy. X-ray’den rahat rahat geçersin. 
Hem cebe mutlaka bir bozuk para 
sıkışır. Onu çıkarmak ayrı bir dert.  

Put the change in your pockets back in 
your wallet. You’ll clear security in no 
time. Otherwise, one of those coins is 
bound to get stuck in your pocket and be 
a hassle to remove.

Bir araştırmaya göre 
insanlar genelde sağ 
tarafa yönelmeye 
eğilimliymiş. Sol 
taraftaki x-ray’leri 
dene. Emin ol zaman 
kazanacaksın.

Research suggests that 
people automatically 
move to the right. So, 
try the x-ray machines 
on the left. You’ll be 
sure to save time.
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Bu adam olma! Elektronik cihazlarını 
ve sıvı barındıran eşyalarını kolayca 
çıkarabileceğin şekilde yerleştir. 

Don’t let this be you! Pack your 
electronic devices and liquids so they’re 
easy to remove from your bags.

Bu kuyruğa takılmamak 
için Online Check-in yap! 
Emin ol uçuşuna çok 
daha hızlı ilerleyeceksin.  

Use the Online Check-in 
to avoid this queue! Trust 
us: you’ll get to your plane 
a lot quicker.
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Havaalanında hayat hızlı akıyor, anonslar ile değişiklikleri 
takip edebilirsin. Aramıza kulaklıkları koyup da uçusu 
kaçırmana fırsat verme. İlla  kulaklık kullanacaksan da 
anonsları duyabileceğin kadar sese imkân ver.

Life at the airport moves quickly, so keep tuned to the 
loudspeaker announcements for any changes. Don’t let your 
earphones come between you and your flight. If you must 
use them, make sure the volume is low enough for you to 
hear the announcements.
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Uçağa biniş için kapı açıldığında 
yığılma olmaması için bir süre 
yerinde bekleyebilirsin. Bu 
süreyi belgelerini kontrol etmek 
için kullanabilirsin. 

When boarding begins, you can 
avoid the pile up at the gate by 
waiting a bit in your seat. You 
can use the time to check your 
travel documents.

Tüm bilgileri telefonuna 
indirmeni öneririz. Ne olur ne 
olmaz, internet bağlantında 
sorun yaşanabilir. 

We recommend downloading 
everything onto your mobile 
phone. You never know, you 
could have a problem with 
internet connections. 
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IT’S NOW EASIER THAN EVER TO PLAN YOUR TRAVELS WITH PEGASUS’ MOBILE APPLICATIONS

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

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

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

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

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

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

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

Mobil uygulama ile yaptığın tüm işlemlerde 
UçuşPuan kazanabilirsin. 

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

SPICE UP YOUR TRAVEL USING YOUR MOBILE

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



Travel
 seyahat

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

HUTT LAGOON, BATI AVUSTRALYA 
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KONAK MEYDANI KONAK SQUARE
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DERLEYEN / COMPILED BY 

FLY WITH  
PEGASUS

PEGASUS 
UÇURUYOR

54,99 TL
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zmir 8 bin 500 yıllık tarihi ile pek 
çok medeniyete ev sahipliği yapmış 
ve günümüzün seyyahları için 
de birbirinden güzel gezi rotaları 
barındırıyor.
İzmir’in her köşesini bildiğiniz 
ve kentinizi çok iyi tanıdığınız 
inancındaysanız, “bir daha düşünün” 
deriz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, 
Yarımada’nın tanıtımı için hayata 
geçirdiği projelerden biri olan ve 
tarihteki altı İyon kentini birbirine 

bağlayacak tematik yolu gördükten sonra 
fikriniz değişebilir. Tarih kokan bu yolda yeni 
keşifler yapmanın şimdi tam zamanı. Doğa 
yürüyüşlerine yeni başlayanların dağcılık ve 
trekking kulüpleriyle birlikte hareket etmesi 
işlerini kolaylaştıracaktır. 
İşte yeni gezginlere kenti keşfetme imkânı 
sunacak alternatif kent rehberimiz.

Home to many civilizations over its 
8,500-year history, Izmir also offers 
today’s travelers endless beautiful 
paths to follow as well.
If you think you know Izmir like 
the back of your hand, think again. 
One thing that might change your 
mind is the Izmir Metropolitan 
Municipality’s project to promote 
the peninsula through a thematic 
trail that brings together six 
historical Ionian cities. Now is the 
perfect time to discover new things 
on this walking trail of history. 
Anyone new to nature-walking 
might find things easier if they set 
out together with a mountaineering 
or trekking club.
Here’s our alternative guide for new 
travelers wanting to discover Izmir.
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ALAÇATI



Teleferikle

fi

fi 

HOMER’S VALLEY
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Kentin 8 bin 500 yıllık geçmişinin izlerini 
sürmek istiyorsanız buyurun Agora’ya. Dünyada 
bir kent merkezinde bulunan ender tarihi 
ve arkeolojik değere sahip yapılardan biri 
olan Agora, İzmir’in merkezinde, Konak’ta 
bulunuyor. MÖ 4’üncü yüzyılda, Helenistik 
Dönem’de kurulan Agora, MS 178’de meydana 
gelen depremin ardından Roma İmparatoru 
Marcus Aurelius’un desteğiyle yeniden inşa 
edildi. Bazilika, mahkeme salonları ve devletin 
işleyişinde kullanılan 28 dükkânın bulunduğu 
üç katlı Agora, Roma yapılarının en seçkin 
örneklerinden. 
 

Kısa süre önce yenilenen Teleferik Tesisleri, 
hem körfez hem de baraj gölü manzarasıyla 
kentin en önemli cazibe merkezlerinden biri. 
Özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği, AB 
standartlarında yapılandırılan Balçova Teleferik 
Tesisleri, şehir dışından gelenlerin de gözdesi. 
Pazartesi günleri hariç her gün saat 10.00 ile 
22.00 arasında hizmet veren teleferiğin iniş - 
çıkış ücreti 6 TL. 5 yaş ve altı çocuklar içinse 
ücret alınmıyor.

If you want to trace the path of the city’s 
8,500-year history, make your way to Agora, 
one of the few historical and archeological 
sites to be situated right in the middle of a 
downtown area. Located in Izmir’s Konak 
District, the Agora was first founded in the 
Hellenistic Era in the 4th century BC, but it 
was rebuilt by the Roman emperor Marcus 
Aurelius following an earthquake in 178 AD. 
This three-storey structure is an outstanding 
example of Roman architecture and contains 
a basilica, courtrooms and 28 shops that 
were used for official business.

The city’s Funicular Park recently 
underwent renovation, and with a view of 
both the gulf and the reservoir, it’s one of the 
most popular spots in the city. The Balçova 
Funicular was built to EU standards and is 
a particular favorite among children and 
visitors to the city. The funicular is open 
between 10 a.m. and 10 p.m. every day except 
Monday, and a trip up and back costs 6 TL. 
(Children under 5 get in free.)
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Yassıcaada, an island off the coast of Urla, 
is a great way to enjoy a day at the seashore 
if you’re not able to stay at one of Izmir’s 
holiday resorts. You can relax and enjoy 
yourself by taking a ferry to Yassıcaada 
from either Karşıyaka or Üçkuyular. 
Ferries take off at 8:30 a.m. from Karşıyaka 
and 9:00 am from Üçkuyular. A ticket that 
includes beach entrance along with the 
ferry trip is just 18 TL.

The Izmir Nature Reserve Park contains 
over 100 animal species and close to 1,500 
animals in total, spread out over an area 
of 425,000 square meters. It’s truly a 
heaven for children. While you’re there, 
don’t forget to say hello to the first Asian 
elephants born in Turkey, the siblings 
Izmir and Deniz. You can see exotic 
creatures at the Tropical Center, watch 
giraffes, zebras, rhinos and ostriches 
from the viewing platform at the African 
Savanna, and observe wild animals 
prowling around freely in their spacious 
habitats. The entrance fee is 3.5 TL for 
adults and 1.25 TL for students.

Urla açıklarındaki Yassıcaada, tatil beldelerinde 
konaklama imkânı bulamayanların günübirlik 
deniz keyfini konforlu bir şekilde yaşaması 
için en uygun adres. Karşıyaka ve Üçkuyular 
iskelelerinden hareket eden vapurlara binerek 
bu keyfi yaşayabilirsiniz. Vapurlar 08.30’da 
Karşıyaka, 09.00’da Üçkuyular İskelesi’nden 
hareket ediyor. Böyle bir keyif için 
ödeyeceğiniz (vapurla ulaşım dâhil) toplam 
ücret ise sadece 18 TL. 

425 bin metrekare alan üzerinde yüzden 
fazla türde 1.500’e yakın hayvanı bünyesinde 
barındıran İzmir Doğal Yaşam Parkı özellikle 
çocuklar için bir cennet. Ziyaretiniz sırasında 
Türkiye’de dünyaya gelen ilk Asya fili İzmir 
ve kardeşi Deniz’i görmeyi ihmal etmemenizi 
öneririz. Tropik Merkez’deki egzotik canlılar, 
Afrika Savanı’ndaki seyir terasından 
zürafa, zebra, su aygırı ve deve kuşlarını 
izleyebilir, geniş barınaklarında özgürce 
dolaşan vahşi hayvanları görebilirsiniz. 
Üstelik giriş ücreti yetişkinler için 3,5 TL, 
öğrenciler içinse 1,25 TL. 

NATURAL LIFE PARK

NATURAL 
LIFE PARK
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Trekking in the Valley of Homer
If you like sports and nature hikes, the Valley 
of Homer awaits you. Izmir Metropolitan 
Municipality renovated the area to include 
artificial lakes and picnic areas that stretch out 
over a seven-kilometer-long area along the 
banks of the Bornova Stream between Bornova 
and the village of Kayadibi, and it’s worth seeing. 
You can discover the source that supplied water 
to the city of  Smyrna for 5,000 years, walk 
around the caves that Homer is thought to have 
lived in and enjoy a peaceful walk in nature.

City Forest
İnciraltı was once used as a dump for 
construction debris. Today, the whole 62.2 
hectares is a fantastic city forest of thousands of 
trees. Izmir locals who want to get away from the 
stress of city life come to the İnciraltı City Forest 
to get a breath of fresh air.

 
Homeros Vadisi’nde Trekking
Sporu ve doğada keşifler yapmayı seviyorsanız, 
Homeros Vadisi sizi bekliyor. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin Bornova Merkez ve Kayadibi 
Köyü arasında, Bornova Çayı üzerindeki yedi 
kilometrelik alanda yaptığı vadi düzenlemesi 
kapsamında oluşturulan göletler ve piknik 
alanları görülmeye değer. Beş bin yıllık Smyrna 
kentinin suyunu sağlayan kaynağı, Homeros’un 
yaşamış olduğu varsayılan mağaraları 
keşfedebilir, doğayla iç içe, huzurlu bir yürüyüş 
yapabilirsiniz. 

Bir zamanlar moloz döküm yeri olarak 
kullanılan İnciraltı’ndaki 622 dönümlük 
alan, bugün içinde binlerce ağacın boy verdiği 
muhteşem bir kent ormanı. Şehir yaşamının 
stresinden kaçan İzmirliler, İnciraltı Kent 
Ormanı’nda rahat bir nefes alıyor.
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl 
başlattığı Foça seferlerinden sonra, bu yıl 
da Karaburun’un turistik merkezlerinden 
Mordoğan’a vapur seferi başlattı. Karayolu 
yerine serin rüzgârlar eşliğinde mis gibi 
deniz kokan gemi yolculuğunu tercih 
edenleri keyifli bir yolculuk bekliyor. 
Şimdilik cumartesi ve pazar günleri sabah 
08.00’de Karşıyaka’dan kalkan İZDENİZ 
gemileri, Konak İskelesi’nden de yolcu alıp 
önce Foça’ya, oradan Mordoğan’a geçiyor. 

1500’lü yıllardan bu yana yerleşik hayatın 
sürdüğü Seferihisar Sığacık, hayata geçirilen 
restorasyon projesiyle bambaşka bir 
görünüme kavuştu. Sığacık Kaleiçi’ndeki 
220 evin yenilenmesinin ardından ziyaretçi 
akınına uğrayan bölgeyi hâlâ görmediyseniz, 
geç kalmayın diyoruz. 

The Izmir Metropolitan Municipality began 
scheduled ferryboat trips to Foça last year. 
This year, they’ve started up a ferry service to 
Mordoğan, one of Karaburun’s tourism centers. 
A pleasant journey awaits anyone who’d prefer 
to breathe in the fresh sea air together with cool 
breezes instead of driving down the highway. 
There are currently İZDENİZ ferries taking off 
from Karşıyaka at 8:00 a.m. on Saturdays and 
Sundays and stopping at Konak before making 
their way to Foça and Mordoğan.

Life has been going on uninterrupted at 
Sığacık, Seferihisar from the 1500s up until 
today. With the completion of a restoration 
project, it now looks better than ever. Since 
the restoration of 220 old houses in Kaleiçi, 
Sığacık has been inundated with visitors, 
and if you haven’t seen it yet, well, better late 
than never.
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u yüksekler önce serinlik ve 
yeşillik getiriyor insanın aklına, 
sonrasında ise sunduğu görsel 
şölen ile vazgeçilmez kılıyor 
yaylaları. Kimi için yazlık 
ikametgâh bölgesi, kimi için 
mera olan yaylalar gezginler 

için “gezilecek görülecek yerler” listesinin 
başlarında yer alıyor. Havaların ısınması ile 
birlikte dağların eteğindeki kentlerin-köylerin 
sıcağı dayanılmaz hâle gelince aşılması güç, 
patikayı andıran yolları tırmanmakla başlıyor 
yayla macerası. 

These heights first bring to mind 
coolness and green, and afterwards, one 
becomes enthralled by the visual beauty 
of it all. For some, the highlands are 
the place they take up residence for the 
summer, for others, the place they take 
their herds to graze. For travelers, the 
highlands top the list of places to visit. 
As the weather starts to heat up, and the 
temperatures in the cities and villages in 
the foothills soar, the highland adventure 
begins, with a climb up difficult, winding 
trails. 

Looking at the Black Sea highlands, it wouldn’t be surprising if 
you were tricked into thinking they were green spaces 
surrounded by icebergs. In fact, it’s nothing more than the 
clouds enveloping the highlands and mountains.
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Yolu başarıyla geçmenin mutluluğu, enfes 
manzaralar ve tertemiz hava eşliğinde 
rahat bir nefes aldırıyor insana. Kısa bir 
süre kalmak yetmez elbette havasına, 
suyuna doymak için, 2-3 ay kalınıyor 
yaylalarda ve düzenlenen şenlikler, 
etkinlikler daha da sevilesi hâle getiriyor 
buraları. Türkiye’de yüzlerce yayla 
bulunuyor ve bunlardan bazıları özellikle 
Karadeniz’dekiler yazın en az sahiller kadar 
ilgi görüyor. İşte muhteşem manzaraları 
ile kendine hayran bırakan Karadeniz 
yaylalarından bazıları:

The joy of successfully negotiating the 
road, combined with the breathtaking 
view and fresh air, means one can finally 
breathe easily. Naturally, a short stay 
isn’t enough to get one’s fill of pure air 
and water. Generally, 2-3 months are 
spent in the highlands, and the festivals 
and events make the time there even 
more enjoyable. Turkey has hundreds of 
highlands and during the summer, some 
of them are as popular as the beaches, 
especially the ones on the Black Sea 
plateaus, like the following:
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KARAGÖL YAYLASI: 

Karagöl Plateau: Artvin is famed for 
its flora, and the highland of Karagöl, 
located in the Borçka district, is one 

of the rare natural wonders untouched 
by humankind. You can stay at one of 

the roadside motels before going up to 
Karagöl. Be prepared to be blown away 

by the spectrum of color.

AYDER YAYLASI: 

Ayder Plateau: Another famous Rize highland, 
Ayder is enveloped by forests of spruce and 

beech. Although Ayder was designated a tourism 
center in 1987, today it has become more of a 
residential area. Its hot springs make it quite 

River can make your trip unforgettable. Don’t 
return home without buying some Ayder honey.

This highland is located in 
the village of Sertkaya in the Akçaabat district 
of Trabzon at an altitude of 1,600 meters. Here 
you’ll find tourist accommodations that include 

for shepherds selling their wares and villagers 
who come from nearby to purchase them.
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 This wonderful spot is 

close enough to the sea to remain buried under 
fog most of the year. Located on the border 

between Giresun and Trabzon, it’s popular with 
local as well as foreign tourists.

The highland of Pokut is located 

meters and is home to what may be some of the 
most beautiful scenery you’ll come across. After 

the difficult uphill drive, you’ll find a few pensions to 
take care of your accommodation needs.
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MUTLULUĞUN  
“SELFIE”Sİ! 

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



Seyahat  travel

arklı boyutlarda yüzlerce 
rengârenk su çanağından oluşan 
Lekeli Göl, Kanada’nın Osoyoos 
kasabasının kuzeybatısında yer 
alıyor. Her biri birbirinden farklı 
büyüklükte ve derinlikte olan 
su lekeleri içinde magnezyum 

sülfat, kalsiyum, sodyum sülfat gibi çok yüksek 
yoğunlukta çeşitli mineraller bulunuyor. Gölün 
ilginç özelliklerinden biri de her biri yılın bir 
gününe denk gelen 365 çemberden oluşması. 

Bölgenin yerlilerince “Kliluk” olarak 
bilinen Lekeli Göl, suyun içerisindeki yoğun 
minerallerin tedavi edici özelliğinden dolayı 
yüzyıllarca kutsal sayılmış. İkinci Dünya 
Savaşı’nda ise gölün içindeki mineraller 
mühimmat imalatında kullanılmış.  

Lekeli göl 40 yıl kadar Ernest Smith 

Made up of hundreds of different-colored 
water basins, Spotted Lake is located to the 
northwest of the Canadian village of Osoyoos. 
Varying in size and depth, these water spots 
are rich in all kinds of high-density minerals, 
including magnesium sulphate, calcium, and 
sodium sulphate. Another interesting feature 
of the lake is that it has 365 rings, one for each 
day of the year.
Known as “Kliluk” to the native population 
inhabiting the region, the lake was long 
considered sacred because of the curative 
properties of the minerals in the lake water. 
During the Second World War, these minerals 
were used to make ammunition.
The lake was under the stewardship of the 
Ernest Smith family for around 40 years, but 
when the family tried to build a spa there, 
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things took a different turn. The native 
population struggled for years to buy the 
property to ensure that their sacred site would 
be preserved. Finally, in 2001, a settlement 
was reached with the Smith family, and the 
native population, with some support from 
the government, was able to purchase the lake.

Spotted Lake Shows Its Colors in 
the Summer 
During the heat of summer, most of the lake 
water evaporates, exposing colorful mineral 
beds. Large white, yellow-green, or blue spots 
appear on the surface of the lake, with the 
color varying depending upon the mineral 
structure and the amount of precipitation. 
The crystallization of magnesium sulphate 
that occurs during summer is the biggest 
factor in the creation of color inside the 
depressions. The hardening of excess minerals 
in the lake during summer also forms natural 
pathways around the edges of the basins.

ailesinin denetimi altında kalmış ancak 
aile göle bir spa yaptırmak isteyince işler 
değişmiş. Yerliler buranın kutsal bölge olarak 
kalmasını sağlamak için uzun yıllar mücadele 
verip bölgeyi satın almaya çalışmış. 2001 
yılında Smith ailesiyle anlaşma sağlayan 
yerliler devletin de desteği ile gölü satın 
almış. 

Gölün içindeki suyun çoğu, yaz sıcakları 
yükselince buharlaşıyor ve renkli mineral 
yatakları açığa çıkıyor. Gölün üzerinde geniş 
noktalar beliriyor ve mineralin yapısına ve 
yağış miktarına göre ise bu noktalar içindeki 
su birikintileri beyaz, sarı yeşil ve mavi 
renklere bürünüyor. Özellikle magnezyum 
sülfatın yaz aylarında kristalleşmesi 
çukurların renkli görünmesini sağlayan en 
büyük faktör. Yaz aylarında gölde arta kalan 
minerallerin sertleşmesi ile su çanaklarının 
etrafında doğal yürüme yolları oluşuyor.  

99



Seyahat  travel

ORDU

100 

 
ve



egasus, Ordu-Giresun 
Havalimanı’ndan Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’ne direkt 
seferler gerçekleştirecek ilk 
havayolu şirketi olacak. 

Misafirler Pegasus’un 
yeni seferiyle, Ordu-Giresun 

Havalimanı’ndan Ercan Uluslararası 
Havalimanı’na 79,99 TL’den; Ercan Uluslararası 
Havalimanı’ndan Ordu-Giresun Havalimanı’na 
ise 89,99 TL’den başlayan fiyatlarla uçabilecek. 

Pegasus’un Ordu-Giresun ile Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti arasındaki direkt seferleri 
Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri gerçekleşecek. 
Seferler Çarşamba günleri Ercan Uluslararası 
Havalimanı’ndan Ordu-Giresun Havalimanı’na 
10.40’ta, Ordu-Giresun Havalimanı’ndan 
Ercan Uluslararası Havalimanı’na 12.45’te 
düzenlenecek. Cuma ve Pazar günleri ise 
Ordu-Giresun Havalimanı’ndan 10.05’te,  Ercan 
Uluslararası Havalimanı’ndan ise 12.05’te 
kalkacak. 

Misafirler, Pegasus’un Ordu-Giresun 
Havalimanı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
direkt uçuşları için biletlerini www.flypgs.
com, mobile.flypgs.com, Pegasus’un mobil 
uygulamaları veya acente kanalları aracılığıyla 
satın alabilir.

Pegasus is the first airlines to 
schedule direct flights from  
Ordu-Giresun Airport to Northern 
Cyprus. Pegasus guests can fly this 
new route with ticket prices starting 
from 79.99 from Ordu-Giresun 
Airport to Ercan International 
Airport and from 89.99 TL from 
Ercan International Airport to Ordu-
Giresun Airport.

Flights between Ordu-Giresun 
and Northern Cyprus are available on 
Wednesdays, Fridays and Sundays. 
On Wednesdays, flights to Ordu-
Giresun Airport will depart from 
Ercan International Airport at 
10.40 and return flights from Ercan 
International will depart for Ordu-
Giresun Airport at 12.45. On Fridays 
and Sundays, flights take off from 
Ordu-Giresun at 10.05, and the flight 
from Ercan International Airport will 
depart at 12.05.

Pegasus guests can visit the page 
www.flypgs.com, mobile.flypgs.com, 
use the Pegasus mobile app, or stop by 
their nearest travel agent to purchase 
tickets for this new route.
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ayallerin ve çocukluğun 
rengi olan pembe, muhteşem 
güzellikteki göllerde hayat 
buluyor. Başta Avusturalya’da 
bulunan “Hillier”, “Pink”, 
“Hutt” ve “Quairading” gölleri 
olmak üzere, Senegal’deki 

“Retba”, Azerbaycan’daki “Masazir”, 
İspanya’daki ”Las Salinas”, ABD’deki “Great 
Salt”, Kanada’daki “Dusty Rose” gölleri 
ile Türkiye’de Bozcaada’da bulunan minik 
göl, alışılmışın dışındaki renkleri ile dikkat 
çekiyor. Yüksekten bakıldığında çilekli süt 
görünümü veren göllerin pembeliğinin genel 
sebebi ise sudaki bakteri sayısının artması 
olarak gösteriliyor. Alg patlamasına neden 
olan bakterilerin pembe, hatta kırmızımsı 
bir görünüme büründürdüğü göllerdeki tuz 

Pink, the colour of dreams and of childhood, 
finds new life in lakes of great beauty. 
Known for their unusual colour are, 
particularly, “Lake Hillier”, “Pink Lake”, 
“Hutt Lagoon” and “Quairading Lake” in 
Australia; “Lake Retba” in Senegal; “Masazir 
Lake” in Azerbaijan; “Las Salinas Lake” 
in Spain; the “Great Salt Lake” in the US; 
and “Dusty Rose Lake” in Canada as well 
as the small lake on the island of Bozcaada 
in Turkey. The colour of these lakes, 
which from above appear to be made of 
strawberry milkshake, is generally caused 
by the increase of a specific type of bacteria 
in the water. Salt levels in these lakes are 
extremely high, and the bacteria that live 
there cause an explosion in algae levels, 
which in turn gives the water a pink or even 
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reddish tinge. While salt production is 
carried out on the salt hills that form on the 
banks of some of these lakes, others, which 
have become well-known throughout the 
world, make an important contribution to 
the income from tourism in the regions in 
which they are located. The lakes have been 
taken over by “dunaliella salina”, a type 
of algae that thrives in conditions where 
there are high salt levels and while no fish 
live in these waters, this algae provides a 
delicious source of food for the flamingos 
that frolic on the banks of the lake. In some 
cases the colouring of these fairy-tale lakes 
is caused by the minerals in the rocks and 
stones of the area or by chemicals released 
as a result of the death of sea creatures. 
“Dusty Rose Lake”, for example, has a pink 
colouring despite not having high salt levels 
or containing any algae.

oranı da bir hayli yüksek. Kıyılarında tuz 
tepecikleri oluşan göllerden bazılarında 
tuz üretimi yapılırken, dünyaya tanıtımı 
başarıyla yapılan kimileri de bulunduğu 
bölgenin turizm gelirlerine önemli bir 
katkıda bulunuyor. Tuzu seven bir su 
yosunu türü olan “dunaliella salina”nın 
egemenliği altındaki göllerde hiçbir balık 
türü yaşayamıyor ancak bu yosun türü, 
göl kenarında keyif yapan flamingolar 
için leziz bir besin kaynağı oluşturuyor. 
Hansel ve Gretel’in dünyasına aitmiş gibi 
görünen bu masalsı göller, kimi kaya ve 
taşların içeriklerinde bulunan maddeler 
ya da bazı deniz canlılarının ölümleri 
sonucunda serbest kalan kimyasalların suya 
karışmasıyla da oluşabiliyor. Örneğin, “Dusty 
Rose Gölü”, tuzlu olmamasına ve herhangi 
bir alg türüne ev sahipliği yapmamasına 
karşın yine de pembe görünüyor.
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Famous for its beautiful canals and bridges, 
museums, delectable cheeses and lush, green 
parks, Amsterdam is popular with tourists 
regardless of the season. When we decided to 
go back for a second visit, we wanted to follow 
a route that was more local and a little bit 
different, based on our passion for second-
hand objects. 

Our list was made up of places that were easy 
for us to get to and that were open during 
our trip: Waterlooplein, IJ-Hallen and 
Noordermarkt. Surrounded by Amsterdam’s 
superb architecture, we felt as if we were 
travelling back in time, as we wandered 
through flea markets filled with original 
antiques, old records, books and magazines 
with pages yellowed with age, and second-
hand clothes with stories to tell.

Her mevsim turist akınına uğrayan, 
birbirinden güzel kanal ve köprüleri, 
müzeleri, leziz peynirleri ve yemyeşil 
parklarıyla bilinen Amsterdam’ı ikinci kez 
ziyaret etmeye karar verdiğimizde tutkunu 
olduğumuz ikinci el eşyalardan yola çıkarak 
biraz daha farklı, daha yerel bir rota çizmek 
istedik.

Listemize hem rahat ulaşabileceğimiz 
hem de bizim seyahat tarihlerimize uygun 
pazarları ekledik: Waterlooplein, IJ-Hallen 
ve Noordermarkt. Birbirinden orijinal antik 
eşyaların, plakların, sayfaları sararmış kitap ve 
dergilerin, hikâyesi olan ikinci el kıyafetlerin 
yer aldığı bitpazarlarını Amsterdam’ın 
muhteşem mimarisi arasında gezmek adeta 
zamanda yolculuk etmek gibiydi.  



MAKSİMUM YALITIM

www.egepen.com.tr
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Waterlooplein
İlk durağımız, Amsterdam’ın hatta 
Hollanda’nın en eski bitpazarlarından 
biri olan Waterloooplein. Kanal boyunca 
keyifle gezebileceğiniz bu bitpazarı, pazar 
günleri hariç her gün açık. Amsterdam’ın 
merkezinde yer alan bu pazar turistlerin 
en uğrak noktalarından biri. Bu sebeple 
fiyatları diğer bitpazarlarına göre biraz daha 
yüksek ancak vintage ve antika dükkânlarıyla 
karşılaştırıldığında çok daha uygun. Kısacası; 
yolunuz Waterlooplein’a düştüğünde seramik-
teneke kutular, zarif porselenler, ilginç 
dekoratif eşyalar, 60’ların zarafeti, 70’lerin 
renkleri, 80’lerin gösterişi ve 90’ların asi 
tavrının yer aldığı ikinci el kıyafetler arasında 
hayranlıkla kayboluyorsunuz. 

Noordermarkt
Daha küçük ve daha yerel bir diğer seçenek: 
Noordermarkt! Cumartesi günleri organik 
ürünler dâhil her türlü seçeneğin yer aldığı 
Noordermarkt, pazartesi günleri öğle saatlerine 
kadar açık bir bitpazarı. Antika ev eşyaları, 
kitaplar ve ikinci el kıyafetler tezgâhlarda yer 
alsa da bu pazarda en çok dikkatimizi çeken 
İngiliz porselenleriydi. Amsterdam’ın tarihi 
Jordaan bölgesinde yer alan bu pazar bana 
çocukluğumu, annemin beni elimden tutup 
pazar alışverişine götürdüğü günleri hatırlattı. 
Kısa bir gezinti ile farklı bir deneyim yaşamak 
isterseniz çok geniş bir yelpazeye sahip olmasa 
da yerel halkın çoğunlukla tercih ettiği bu pazarı 
dolaşabilir, tezgâhlardaki yiyeceklerin tadına 
bakabilir ve bu bölgede yer alan hareketli kafe ve 
pub’larda vakit geçirebilirsiniz. 

Waterlooplein
Our first stop is not just one of the oldest 
flea markets in Amsterdam, but in all of the 
Netherlands. You can have an enjoyable walk 
through the flea market at Waterlooplein along 
the entire length of the canal every day except 
sunday. Located in central Amsterdam, it’s one 
of the most popular tourist attractions, which 
makes prices a bit higher here than at other 
flea markets, but much more reasonable in 
comparison to vintage and antiques shops. In 
short, if you visit Waterlooplein, you’ll happily 
get lost among the ceramic-tin boxes, elegant 
porcelain, interesting decorative objects 
and second-hand outfits displaying 1960s 
elegance, 1970s color, 1980s excess and 1990s 
rebelliousness.

Noordermarkt
A smaller and more local option is 
Noordermarkt. On saturdays, you can find 
anything here, including organic produce. On 
mondays, there’s a flea market open until the 
afternoon. There’s antique furniture, books and 
second-hand clothes, but the stalls that really 
got our attention were the ones selling English 
porcelain. Located in Amsterdam’s historic 
Jordaan neighborhood, this market reminded 
me of my childhood and the days when my 
mother would hold my hand while we went 
shopping at our local market. The Noordermarkt 
is popular with local Amsterdam residents, and 
while it might not offer a great variety, if you 
want to take a short break and have a different 
kind of local experience, you can wander around, 
check out the food stalls, and then hang out at 
the lively cafes and pubs in the area.

WATERLOOPLEIN

her günü 09:00-17:00 

Waterlooplein is one of the 
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IJ-Hallen 
Karşınızda yalnızca Amsterdam’ın değil 
Avrupa’nın en büyük bitpazarı IJ-Hallen! 
Yük gemilerinin yanaştığı büyük bir hangarda 
kurulan, yaklaşık 750 tezgâhın bulunduğu 
bu devasa bitpazarını gördüğünüzde büyük 
bir şaşkınlık yaşıyorsunuz. Giyim, mobilya, 
mutfak eşyaları, plaklar, oyuncaklar, fotoğraf 
makineleri, takılar, çantalar, ayakkabılar, 
şapkalar, makyaj malzemeleri... İstediğinizden 
çok daha fazlası, üstelik çok uygun fiyatlarla 
bu bitpazarında yer alıyor. Alışveriş 
yapmasanız bile tezgâhları gezmek, rengârenk 
insanları izlemek, eğlenceli bir gün geçirmek 
için mükemmel bir seçim. Üstelik birçok 
lezzetli yiyecek alternatifi de bulunuyor. 
IJ-Hallen’a Amsterdam Centraal Station’ın 
(Merkez Tren İstasyonu) arka tarafından 
kalkan ücretsiz feribotlarla yaklaşık 10 
dakikalık bir sürede varabiliyorsunuz ya da 
isteyenler için otobüs seçeneği de bulunuyor. 
Bu bitpazarının en ilginç özelliklerinden 
biri de pazarda ticari firmaların tezgâh 
açamaması ve satılan eşyaların ikinci el olması 
zorunluluğu. Bir diğer özellik ise girişin ücretli 
olması. Yetişkinler için 5 Euro, 11 yaşına kadar 
olan çocuklar için ise 2 Euro. 

IJ-Hallen 
Welcome to IJ-Hallen – not just the biggest 
flea market in Amsterdam, but in all of Europe! 
Established in a hangar that used to handle 
cargo ships, this giant flea market includes 
around 750 stalls of an astonishing variety. 
Clothing, furniture, kitchenware, vinyl records, 
toys, cameras, jewelry, bags, shoes, hats, 
cosmetics... This flea market has got more 
variety than anyone could ask for, and on top 
of it all, everything is very reasonably priced. 
Even if you’re not buying anything, wandering 
around the stalls and people-watching make 
this the perfect choice for an entertaining day 
trip. There’s also a good variety of delicious 
food. Free boats to IJ-Hallen leave from behind 
the Amsterdam Central Station and will get 
you to the flea market in about 10 minutes, 
or, if you prefer, you can also get there by bus. 
One of the most interesting characteristics 
of this market is that commercial brands 
aren’t allowed to set up stalls; moreover, all 
items for sale must be second hand. Another 
characteristic is that you have to pay to get in. 
The entrance fee is 5 Euros for adults and 2 
Euros for children under 11 years of age.
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Pegasus

Çok 
Gezenler Kulübü

facebook.com/pegasushavayollari 
twitter.com/ucurbenipegasus
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www.cokgezenlerkulubu.com

-
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ehrin bütün sokaklarının açıldığı 
meydan Piazza Maggiore’ye 
uğruyorsunuz önce. Palazzo 
D’Accursio (Belediye Binası), San 
Petronio Bazilikası ve Palazzo 
dei Notai, Neptün Çeşmesi, 
Bolonya Katedrali, Sala Borsa 
Kütüphanesi, ses geçiren duvarlı 
binasıyla Palazzo del Podesta 
karşılıyor sizi. Dünyanın en 
eski üniversitesinin bulunduğu 

bu şehirde, tarihin kokusunu içinize çekerek 
yürüyorsunuz sokaklarda. Quadrilatero pazar 
yerinden taze makarnanızı alıyorsunuz elinize. 
3,8 km uzunluğundaki patikadan çıkıp San 
Luca’ya varıyorsunuz, Torre Asinelli’nin 498 
basamağını tırmanıp tepeden bakıyorsunuz 
şehre. Sonra hayatınızın en güzel bolonez 
soslu makarnasını yemek için Trattoria 
Anna Maria’nın masalarına kuruluyorsunuz. 
Merhaba, Bolonya’dasınız. Lucio Dalla’nın, 
Dante’nin, Ottorino Respighi’nin şehrinde! 

First, you head to the Piazza Maggiore, the 
plaza where all the city’s streets radiate 
from. The Palazzo D’Accursio (City Hall), 
San Petronio Basilica and Notai Palace; 
the Fountain of Neptune, Cathedral of 
Bologna and Sala Borsa Library; and the 
Podesta Palace, whose walls transmit 
sound, are all spread out before you. You 
breathe in history as you walk through 
the streets of this city, and this city is also 
home to the world’s oldest university. 
First, you grab a packet of fresh pasta 
from the Quadrilatero market. Then you 
follow the 3.8-km path to San Luca, climb 
up 498 steps to reach the top of the Tower 
of Asinelli and look out over the top of the 
city. Afterwards, you have a table set at 
Trattoria Anna Maria restaurant and dine 
on the best Bolognese sauce you’ve eaten 
in your entire lifetime. Hello, you are in 
Bologna, the city of Lucio Dalla, Dante, 
Ottorino Respighi!

PIAZZA MAGGIORE
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Asinelli: Bu kuleye kişi başı 3 Euro 
verilerek, 97 metreyi 498 basamakta çıkarak 
ulaşıyorsunuz. Nefesi oldukça zorlayan 
iniş çıkışları var. Fotoğraflardan tanıdığınız 
Bolonya’yı tepeden görmek için nefis bir nokta. 
Yalnız bir inanışa göre buraya üniversiteden 
mezun olmadan önce çıkmamak gerekiyormuş 
yoksa diplomayı alamıyormuşsunuz.
Bolonez Sos: Bir üniversite şehri 
olmasıyla bilinen Bolonya, eğitimdeki başarısı 
kadar mutfağıyla da ünlü. Emilia Romagna 
bölgesinin en önemli şehri Bolonya’nın “Ragù 
alla Bolognese” ini tatmak için anne eli değmiş 
meşhur adres: Trattoria Anna Maria.
Cennet: Eve dönerken peynirleri, şarküteri 
ürünlerini, çeşit çeşit sosları ve baharatları da 
yanınızda getirmek istemez misiniz? O hâlde 
kendinizi cennette hissedeceğiniz Mercato di 
Mezzo pazarına uğramanızı öneririm.

 Yerel ürünler 
tatmak ve üreticilerle tanışmak için Piazza 
Maggiore’nin doğusuna açılan sokaklarda 
Quadrilatero pazarına uğramalısınız. Özellikle 
taze makarnaları denemek gerek.  

Asinelli: For 3 Euros per person, you can 
climb the 498 stairs of this 97-meter-high tower. 
You’ll need to catch your breath for this difficult 
hike. It’s the perfect spot to look over the 
Bologna you know from photos. But, according 
to one legend, you shouldn’t make the climb 
until after you’ve graduated from university. If 
you do, you’ll never get your diploma.

 Bologna is the most 
important city in the Emilia Romagna region, 
and while it may be known as a university town, 
its cuisine is just as famous as its education. 
The only place to go for a taste of “Ragù 
alla Bolognese” is the Trattoria Ann Maria, 
homemade by mama herself.
Heaven: How do you feel about taking home 
some cheeses, salamis, sauces and spices? If 
interested,go to the Mercato di Mezzo. You’ll 
feel as if you’ve died and gone to heaven.
All Kinds of Food: To taste local produce 
and meet the producers, you ought to stop by 
the Quadrilatero market, located in the streets 
surrounding the Piazza Maggiore. Trying fresh 
pasta is a must.

Babaanne usulü 
bolonez sos Trattoria 
Anna Maria ’da 

Trattoria Anna Maria’s 
bolognese sauce “like 
grandma used to make” is  
best where it belongs!
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Museum of Ice Cream: The world’s 
first ice cream museum is located inside the 
Carpigiani ice cream factory. The history of ice 
cream and its makers from history, production 
techniques and anything else you want to 
know about ice cream is here at this sweet little 
museum. If you don’t think you have time for a 
visit, then stop at La Sorbetteria Castiglione (via 
Castiglione 44) to taste “gelato”.
Emilia Romagna: This is one of the  
20 regions given autonomy by the 1948 Italian 
constitution. Bologna is the capital of Emilia-
Romagna, which is rated among the top regions 
in Italy in terms of quality of life.
Bakeries: Via Caprarie is filled with 
charcuteries and bakeries and has an 
atmosphere reminiscent of Turkey’s fish 
markets. This is where you’ll find Bologna’s 
most unique bakery, Salumeria Simoni, as well 
as Atti Panificio, founded in 1880. 
Gamberini: Try some of the classics –biscotti, 
cannoli, pandoro and zeppole – here at Bologna’s 
oldest patisserie. Their desserts are amazing.
Youth Hostels: Since Bologna is an 
university town, you’ll run across lots of hostels 
in your search for accommodations. Ostello 
Bello is our favorite youth hostel. The shared 
space is always filled with joy, music and 
creativity. 

Dondurma Müzesi: Dünyanın ilk 
dondurma müzesi, Carpigiani dondurma 
fabrikasının içinde. Dondurmanın tarihçesi, 
geçmişten günümüze dondurma makineleri, 
üretim teknikleri, dondurma hakkında bilmek 
istediğiniz her şey bu şirin ve tatlı müzede. 
Müzeye gitmeye vakit yok derseniz de La 
Sorbetteria Castiglione’de (via Castiglione 
44) “gelato’”nun (Roma dondurması) tadına 
bakabilirsiniz.
Emilia Romagna: İtalya’nın 1948 
Anayasası ile kısmi bölgesel özerklik verilmiş 
20 bölgesinden birindesiniz. Başkenti Bolonya, 
İtalya’da hayat kalitesi bakımından yapılan 
sıralamada yüksek sıralarda.

 Via Caprarie, Bolonya’nın en ünlü 
şarküterilerinin ve fırınlarının bulunduğu, 
adeta bizim balık pazarlarını andıran sokağı. 
Bolonya’nın en özel fırını Salumeria Simoni ve 
1880’den kalma fırın Atti Panificio burada.
Gamberini: Bolonya’nın bu en eski pastanesi 
enfes tatlılarıyla ünlü. Biscotti, cannoli, pandoro, 
zeppole gibi klasikleri denemelisiniz.
Hostel Hali: Bolonya tam bir öğrenci şehri 
olduğu için kalacak yer aradığınızda pek 
çok hostel karşınıza çıkacak. Ostello Bello 
bunlardan birisi ve bizim favorimiz. Komün 
alanlarında hep bir faaliyet, neşe, müzik ve 
yaratıcı fikirler var.

MODENA KATEDRALi 
MODENA CATHEDRAL

içerisinde 500 binden fazla 

en eski üniversitesi 
Archiginnasio 

belongs!

GELATO MUSEUM
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Italian Cuisine: We’re all wild for pizza, 
pasta and tiramisu. Considering this is the 
home of one of the world’s best-loved cuisines, 
we want to toss out a few recommendations. 
After work, stop by the “Aperativo Hour” at 
the Bella Vita Bologna for their open buffet, 
along with a drink. Another possibility would 
be Tamburini, which has made a name 
for itself with its antipasti. For dinner, we 
recommend the marvelous pasta Bolognese 
at Incrocio Montegrappa. Local residents tell 
us that visits to Trattoria Battibecco, Trattoria 
Di Via Serra and Ristorante Donatello are also 
a must.
Joker: In the evening, after all the shops 
are closed, let’s meet up at the Secret Bakery. 
Actually, you can get great cookies and other 
baked goods here all the time, but the Secret 
Bakery is also where Bologna’s university 
students meet after the clubs close down.
The Red City: ATowers, churches 
and government buildings constructed 
largely from red-brick architecture, red-
plastered walls and red-tiled roofs, red 
shutters… all this red has earned the city 
its well-known nickname, “Bologna La 
Rossa – Red Bologna”.

 Hepimiz pizza, makarna, 
tiramisu dendiği anda kendimizden geçiyoruz. 
Dünyanın bu en sevilen mutfaklarından birinde 
olduğunuza göre birkaç öneriyi de atlamamak 
istedik. İş çıkışında içeceğin yanında açık büfe 
servis yapılan “aperativo” saatlerinde Bella Vita 
Bologna’ya uğruyorsunuz. Tamburini, soğuk 
mezeleriyle nam salmış bir diğer öneri. Akşam 
yemeği için bizim tercihimiz, harika bolonez 
soslu makarnalarıyla Incrocio Montegrappa. 
Bunun haricinde yerlisinden aldığımız bilgilere 
göre Trattoria Battibecco, Trattoria Di Via 
Serra ve Ristorante Donatello mutlaka ziyaret 
edilmeli.
Joker: Akşam, Bolonya’da tüm dükkânlar 
kapandıktan sonra Secret Bakery’de 
buluşuyoruz. Burası aslında her gün Bolonya’ya 
nefis kurabiyeler, pastane ürünleri üreten 
bir fırın ama üniversite öğrencilerinin de 
Bolonya’da müzik durduğu anda buluşma 
noktası.

 Kulelerin, kiliselerin, hükümet 
binalarının tuğla ağırlıklı mimarisinden, kırmızı 
sıvalarından ve kiremit damlarından, kızıl 
panjurlarından kaynaklanan bu kızıllık, şehrin 
ayrıca “Bologna La Rossa – Kızıl Bologna” olarak 
ünlenmesine sebep olmuş. TRATTORIA DI VIA SERRA

TRATTORIA BATTIBECCO
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Lazanya: Bolonya’ya gelip de lazanya 
yemeden gitmiyorsunuz elbette: Trattoria di 
via Serra, I Carracci Ristorante ve Ristorante 
Garganelli bizim adresler.
Meydan (Piazza): Piazza Maggiore 
sabahın erken saatlerinde yollara düşen, 
okula, işe yetişmeye çalışanlar; öğle vakti 
geldiğinde yemek ve kahve için buluşanlar; 
akşamüzeri yaşlıların toplanıp vaaz verdiği, 
çocukların güvercinler ile oynadığı; geceleri 
ise üniversitelilerin San Petronio’nun 
merdivenlerinde oturduğu, şehrin en 
ünlü, en renkli, dikdörtgen planlı meydanı. 
Bolonyalıların “Piazza” olarak adlandırdıkları 
ve 13’üncü yüzyıldan kalma olduğunu bildiğimiz 
meydanda Palazzo D’Accursio (Belediye Binası), 
San Petronio Bazilikası ve Palazzo dei Notai 
(bazilikanın yanındaki bina), Neptün Çeşmesi, 
Bolonya Katedrali (meydandan sağa girilince), 
Sala Borsa Kütüphanesi, Palazzo del Podesta 
(ses geçiren duvarlı bina) ve Palazzo Re Enzo 
bulunuyor. 

 Maggiore Meydanı’nda 
yer alan deniz tanrısı Neptün Çeşmesi Papa’nın 
gücünü simgelemek için yapılmış. Temel fikir 
şu: Neptün nasıl denizlere hâkim ise Papa da 
Hristiyanlara o şekilde hâkim. 

 Galeri, 
modern sanatçıların buluşma noktası, fotoğraf 
evi. Biraz ilham almak istediğinizde uğramanız 
gereken adres: Ono.

 Naturally, you can’t leave Bologna 
without having first eaten lasagna. Trattoria di 
via Serra, I Carracci Ristorante and Ristorante 
Garganelli are our favorites.
Square (Piazza): The rectangular Piazza 
Maggiore is the city’s most famous, most colorful 
square. Early in the morning it’s filled with 
children heading for school and employees 
heading for work; in the afternoon, friends meet 
for lunch and coffee; in the evenings, the elderly 
gather for sermons, while children play with the 
pigeons; at night, university students gather on 
the steps in front of the San Petronio. Referred 
to by the locals of Bologna as “the Piazza”, this 
square dates back to the 13th century and houses 
the Palazzo D’Accursio (City Hall), the Basilica of 
San Petronio and the Notai Palace next door, the 
Fountain of Neptune, the Cathedral of Bologna 
(as you enter the square to the right), the Sala 
Borsa Library, Podesta Palace (where sound 
travels through the walls) and the Re Enzo 
Palace.
Fountain of Neptune: The Fountain of 
Neptune, god of the seas, standing at the Piazza 
Maggiore was built to symbolize the power of 
the Pope. The basic idea is this: The Pope rules 
the Christians like Neptune rules the waves.

 AIt’ a 
gallery, a meeting place for modern artists, and a 
photography studio. If you’re looking for a little 
inspiration, Ono is the place to go.
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Dante’s “Divine Comedy” 

NEPTUNE FOUNTAIN

ONO ARTE 
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 Aman unutmayalım, 
restoranlar öğlen yemekleri için saat 11.30’da 
açılıp 14.30’da kapanıyor. Sonra siesta var. 
14.30’dan sonra canınız bir şeyler yemek isterse 
Piazza Maggiore’deki lezzetli atıştırmalıklarıyla 
ünlü Rosa Rosae (Via Clavature, 18) bir seçenek 
olabilir.

 Duvardaki küçücük bir pencere 
bu. Çoğu zaman, dikkatli bakmazsanız 
kaçırıyorsunuz. Bolonya’da binalar arasında 
kalmış akarsuya bakan harika bir manzarası var. 
Küçük Venedik olarak da biliniyor.

 Bolonya tipik bir revak 
şehri. Neredeyse eski şehirdeki tüm binaların 
önünde, sırtı bağlı bulunduğu binaya dayalı, ön 
cephesi açık, üstü örtülü, sütunlar ve payelerle 
taşınan revak geçitler var. 60 kilometreye 
yayılan bu üstü kapalı kaldırım geçitler, 
yürüyenler için yağmur ve karda doğal şemsiye 
görevi görüyor. Yazın da gölge ve esinti yaratıyor.

 Dünyanın 
en büyük 15’inci kilisesi ve en büyük beşinci 
katedrali unvanına sahip. İçerisindeki 12 tane 
şapel ile dünyanın en büyük güneş saatini 
bulunduran bazilika, Bolonya’nın önemli 
tarihi ve mimari noktalarından. Girdiğiniz 
anda karşınıza Jacopo della Quercia’nın 
yarı kabartma eserleri çıkıyor. İç kısımdaki 
Cappella dei Re Magi’de, Dante’nin “İlahi 
Komedya”sından sahnelere ait freskler var.

 Bolonya’da yemek adeta 
kutsal bir şey. Her sokakta her biri özgün ve 
karakteristik şarküteri, enoteca, kafe, osteria, 
ristorante, patisseria’ya rastlıyorsunuz. Hem 
lezzeti hem de yemek deneyimini ciddiye alan 
Bolonyalıların her biri adeta gurme edası ile öğle 

 Whatever you do, 
don’t forget! Restaurants are open for lunch 
between 11:30 am and 2:30 pm. After that, it’s 
siesta. If you feel like getting something to eat 
later on in the afternoon, you might try Rosa 
Rosae (Via Clavature, 18), which is famous for its 
delicious snacks.

 It’s a little window in a wall, but if you 
don’t look carefully, you’re not likely to notice 
it. There’s a great view of the rushing waters 
between the buildings in Bologna. It’s known as 
“Little Venice”.

 Bologna is a typical 
“portico city”. Almost every building in the old 
part of the city is fronted by a covered terrace 
supported by columns. The open-fronted 
terraces connect to form a covered walkway that 
extends for 60 kilometers and acts as a natural 
umbrella for the rain and snow and shade and 
fresh air in the summer.

 This is the 
fifteenth largest church and the fifth largest 
cathedral in the world. As home to 12 chapels 
and the word’s largest sundial, the basilica holds 
a place of historical as well as architectural 
significance for Bologna. As you enter, you’ll 
see across from you a work of low relief by 
Jacopo della Quercia. Inside the Re Magi Chapel 
you’ll find frescos portraying Dante’s “Divine 
Comedy”. 

 In Bologna, food is holy. Every 
street has its own characteristic charcuteries, 
enotecas, cafes, osterias, ristorantes and 
patisseries. The Bolognese take their food – and 
their food expertise – seriously. Everybody in 
Bologna dines in gourmet style in both the 

GÜNBATIMI SUNSET PIELLA

SAINT PETRONIO BASILICA





afternoon and the evening, which has earned the 
city its other nickname, “Bologna La Grassa – 
Fat Bologna”.
Theatre: Inside the Archiginnasio Library, 
located within the grounds of the world’s oldest 
university, you’ll find the Theatro Anatomica. 
Dating to 1637, this incredible structure is built 
entirely out of wood and was home to anatomy 
lessons once upon a time.
Must-Stop By: Camera a Sud. This is a café 
where customers stare into their computers 
during the daytime, meet for a snack in the 
afternoon, and hang out with the rest of the 
neighborhood in the evening. 
University: Founded in 1088, the University 
of Bologna is recognized as the world’s oldest 
university. It’s made a name for itself as Italy’s 
most reputable – and most difficult – university. 
Graduates include Dante, Tasso and Re Enzo. 
Although it was first founded as a law faculty, 
with the motto “art first”, its current emphasis is 
on creativity. 
Via D’azeglio: Jot down the name of this 
street. At the point where it intersects the Piazza 
dei Celestini, look up, and you’ll see a statue 
of the famous jazz artist Lucio Dalla playing 
saxophone for an audience of  birds.
Bologna From Above: Aside from the 
Asinelli Tower, there are two secret places 
where you can look down over Bologna. One 
is the terrace at the Hotel Touring, which we 
recommend for a coffee break. The other is San 
Michele (Bosco), with a forest on one side and 
the silhouette of the “Red City” on the other. 
Zenzero: Student, vegan, vegetarian fare. It’s 
like a canteen, with different dishes served each 
day. The Bolognese stop by here when they’ve 
gotten tired of pizza, lasagna and other pasta. 

ve akşam yemeklerini yiyor. İşte bu nedenle 
şehrin bir başka lakabı ise “Bologna La Grassa – 
Şişman Bolonya”.
Tiyatro: Dünyanın en eski üniversitesinin 
bir bölümünü oluşturan Archiginnasio 
Kütüphanesi’nin içinde bulunan Anatomi 
(Theatro Anatomica) tiyatrosu 1637 yılında 
tamamen ahşaptan tasarlanmış, enfes bir yapı. 
Eski çağlarda anatomi dersi burada işlenirmiş. 

 Camera a Sud. Burası 
gündüz bilgisayarını kapıp gelenin çalıştığı, 
akşamüstü apero için buluşulan, geceleri de 
mahallelinin birbirine randevu verdiği nefis bir 
kahve.
Üniversite: 1088 yılında kurulan Bolonya 
Üniversitesi dünyanın en eski üniversitesi 
olarak kabul ediliyor. İtalya’nın en köklü ve 
eğitimi en sıkı üniversitesi olması ile nam salmış. 
Sıralarından Dante, Tasso, Re Enzo gibi isimler 
geçmiş. İlk kuruluş amacı hukuk fakültesi olsa da 
şu an “önce sanat” diyerek yaratıcılığı ön plana 
çıkarıyor.
Via D’azeglio: Bu sokağın ismini notlarınız 
arasına almalı, Piazza dei Celestini ile kesiştiği 
noktada başınızı yukarı kaldırmalısınız. Ünlü 
cazcı Lucio Dalla’yı temsilen yapılmış, kuşlara 
saksafon çalan bir heykel var.

 Asinelli Kulesi 
dışında Bolonya’yı tepeden görebileceğiniz gizli 
iki nokta daha var: Biri Hotel Touring’in terası. 
Bir kahve molasını da burada vermenizi öneririz. 
Diğeri de San Michele (Bosco). Bir yanında 
yemyeşil bir orman, diğer tarafında kızıl şehrin 
silueti var.
Zenzero: Öğrenci, vegan, vejetaryen işi. 
Burası bir tür kantin gibi. Her gün başka 
yemekler çıkıyor. Bolonyalılar pizza, lazanya, 
makarna yemekten sıkıldığında buraya uğruyor.
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lmanya’dan başlayıp 
Karadeniz’e dökülen, 
10 ülke ve 25 şehirden 
geçtikten sonra kendisini 
ikiye bölen Tuna Nehri‘ne 
sahip Avrupa’nın en güzel 
şehirlerinden Budapeşte… 
Bu enfes şehri satırlara 
sığdırmak çok zor olsa da, 
yazının sonuna geldiğinizde, 
bu bölgeyi ziyaret etmek için 

sabırsızlanacaksınız. 
Çok kısa bir tarih notu ile başlayalım. 

Macaristan toprakları 1526 yılında, tarihin 
en kısa süren meşhur Mohaç Meydan 
Muharebesi’nin ardından Osmanlı 
topraklarına katılmış ve 150 yıl Osmanlı 
egemenliği altında kaldıktan sonra Karlofça 
Antlaşması ile Osmanlı’dan ayrılmış. İkinci 
Dünya Savaşı’nda yüzde 80’i yıkılan şehir, 
günümüzde aslına uygun restore edilmiş.

One of the most beautiful cities in Europe, 
Budapest is divided in half by the River 
Danube, which begins in Germany and 
passes through 10 countries and 25 cities 
before it empties into the Black Sea. There 
aren’t enough words to describe this 
wondrous city, but by the time you finish 
reading, you’ll be longing to go and visit.
Let’s start with a brief historical note. 
The area that is now Hungary became 
part of the Ottoman Empire in 1526 
following the Battle of Mohacs, one of the 
shortest battles in history. It remained 
under Ottoman rule for 150 years until 
the Ottoman’s ceded it in the Treaty of 
Karlowitz. Although 80% of the city was 
razed to the ground during World War 
Two, it has been faithfully restored today.

A
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Şehrin haritasına ilk baktığınızda, 
gezinizin heyecanlı, keşfinizin ise keyifli 
olacağını anlayabilirsiniz. Tuna Nehri ile 
ikiye bölünen Budapeşte’de dağlık olan ve 
önemli tarihi binaların bulunduğu taraf  
“Buda”, düzlük ve daha modern sayılan 
bölüm ise “Peşte” olarak adlandırılıyor. 
Budapeşte’ye gidenler, gündüzleri Buda’da, 
akşamları ise Peşte’de vakit geçiriyor. Yerel 
halk çoğunlukla Peşte tarafında yaşıyor. 
Şehir her ne kadar büyük olsa da, turistik 
yerlerinin hepsine yürüyerek ulaşmak 
mümkün.

İlk önerim, çeşitli meydanlarda “Free 
Walking Tours” yani “Bedava Yürüyüş 
Turları” adı altında üçer saatlik, şehri 
yürüyerek keşfetmenizi sağlayacak turlara 
katılmanız. Genelde mavi tişört giyen 
gençler tarafından verilen bu hizmet, şehri 
adım adım gezerek rahatça keşfetmenizi 
sağlıyor (rehberlik dilinin İngilizce olduğunu 
unutmayın). Ortalama 5-10 Euro bahşiş 
usulüyle çalışan bu rehberler, size çeşitli 
hikâyeler anlatarak şehrin en güzel noktaları 
hakkında bilgi veriyor. Deneyimlemekten 
çekinmeyin.

Just one look at a map of Budapest and you’ll 
realize that your trip will be an exciting and 
enjoyable journey of discovery. The Danube 
splits the city in two, with “Buda” the hilly 
side that is home to the important historical 
buildings, and “Pest” the flat, more modern side. 
Tourists generally spend their days in Buda and 
nights in Pest, which is also the side where most 
of the local residents live. Even though the city is 
fairly large, all the tourist attractions are within 
walking distance of one another.
My first recommendation is for you to sign up 
for one of the Free Walking Tours. The tours 
begin at various squares, take about three hours, 
and let you discover the city by foot. The tour 
guides are usually wearing blue t-shirts, and you 
can easily discover the city by following in their 
footsteps. The tours are given in English. For a 
tip of 5-10 Euros, a guide will take you around 
to the best spots in the city, all the while telling 
you interesting stories about their past. Don’t 
hesitate to give it a try.
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Budapest is filled with places to visit. The 
ones that follow are some of the most 
enjoyable:

Gellert Hill: Located at an altitude of   
235 meters, this is one of the best spots to 
watch the city from. Don’t forget to take lots 
of photographs while you’re up there.

Szentendre: This is a small tourist town on 
the banks of the Danube about 20 kilometers 
outside Budapest. This heavily touristed 
area was once a place of refuge for Serbians 
running away from the Ottoman forces.

Margaret Island: One of the places not 
to be missed, this island in the middle of the 
Danube River is 2.5 kilometers long and 500 
meters wide. It’s a marvelous wooded area 
that includes walking trails and a bicycle 
path as well as cafes and hotels.

Chain Bridge (Szechenyi): The 
grandeur of this bridge makes it the pearl 
of Budapest both day and night. Also 
known as the “Lions’ Bridge”, Szechenyi is 
a true work of art and the most magnificent 
of the eight bridges crossing the river. 
All the bridges over the Danube were 
destroyed during the Second World War, 
and except for one, they were all rebuilt in 
line with the original plans.

Budapeşte’de gezilecek ve görülecek yerler 
hâliyle çok fazla. Bunlardan en keyifli 
olanlarını paylaşalım:

Gellert Tepesi: 235 metre yükseklikte 
ve Budapeşte’yi izleyeceğiniz en güzel 
noktalardan biri. Şehri tepeden izlerken 
fotoğraf çekmeye doyamayacaksınız. 

Szentendre: Budapeşte’ye 20 kilometre 
uzaklıkta, Tuna boyunda küçük, turistik bir 
kasaba. Önceleri Osmanlı’dan kaçan Sırpların 
sığındığı bir köyken bugün oldukça turistik 
bir bölge. 

Margaret Adası: Tuna Nehri’nin 
ortasındaki bu ada mutlaka görülmesi 
gereken yerlerden. 2,5 kilometre 
uzunluğunda, 500 metre genişliğinde, bol 
ağaçlı, yürüyüş parkurlu, bisiklet yolları olan, 
içinde kafe ve oteller barındıran bir doğa 
harikası.

Zincirli Köprü (Szechenyi): Gece ve 
gündüz ihtişamıyla Budapeşte’nin incisi. 
Diğer adıyla “Aslanlı Köprü”. Bir sanat 
harikası olan Zincirli Köprü, Tuna Nehri 
üzerinde bulunan sekiz köprüden en 
ihtişamlısı. Tuna üzerindeki köprülerin hepsi 
İkinci Dünya Savaşı sırasında yıkılmış. Daha 
sonra bir tanesi hariç bütün köprüler aslına 
uygun olarak yeniden inşa edilmiş. 

SZENTENDRE
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Kahramanlar Meydanı: Macaristan´ın 
bininci yılı anısına yapılmış bu meydanda 
bulunan heykeller, Macarların Hıristiyanlığa 
geçişini anlatıyor. 

Termal Banyolar: Budapeşte’de birçok 
termal banyo bulunuyor. En büyüklerinden 
biri de Kahramanlar Meydanı’nın hemen 
arkasında yer alıyor. Tuna Nehri boyunca da 
çeşitli kaplıcalar bulunuyor.

Tuna Nehri Tekne Turu: Budapeşte’nin 
incisi Tuna Nehri’nde bir tekne turu 
yapmadan dönmek olmaz. Tekne gezinizde 
Tuna Nehri’nin gece ve gündüz göz 
kamaştıran güzelliğine hayran kalacaksınız. 
Nehir boyuna indiğinizde birçok tekne 
turundan birini tercih edip enfes manzaranın 
tadını çıkabilirsiniz.

Tarih Müzesi: Kale bölgesinde 
Macaristan ve Osmanlı döneminden kalan 
tarihi eserleri inceleyebilirsiniz.      

Parlamento Binası: Tuna boyunda 
uzanan, Peşte tarafındaki görkemli bina. 
Kapıda bilet alarak Parlamento Binası’nın 
içini de gezebiliyorsunuz.
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Heroes Square: The statues on this 
square relate the Hungarians’ conversion 
to Christianity and were created to mark 
the country’s millennial anniversary.

Thermal Baths: Budapest is home 
to numerous thermal baths, the largest 
of which is located right behind Heroes 
Square. You’ll also find various thermal 
springs along the length of the Danube.

Danube Boat Tours: Make sure that 
your itinerary includes a boat trip up the 
Danube, the glory of Budapest. A tour by 
day or by night will have you falling in 
love with the river and its dazzling beauty. 
Take your pick from among the many tour 
boats lining the river bank, and sit back 
and enjoy the beautiful landscape.

History Museum: Have a look at the 
historical Hungarian and Ottoman relics 
located in this museum inside the castle 
area.

Parliament Building: This is an 
imposing building that stretches along the 
river bank on the Pest side. You can even 
buy a ticket at the door and have a look 
inside.

 kullanacaklar, 
otobüs biletlerini otobüsün 

metro biletleri metro 

DANUBE RIVER
MEGYERI KÖPRÜSÜ

MEGYERI BRIDGE
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TRATTORIA DI VIA SERRA

 kullanacaklar, 
otobüs biletlerini otobüsün 

metro biletleri ise metro 

 genel olarak Vaci 

 genel olarak Vaci 

KAHRAMANLAR MEYDANI
HERO’S SQUARE

THE HUNGARIAN NATIONAL MUSEUM THERMAL BATHS
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PEGASUS’UN CARTRAWLER

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

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

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

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

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

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

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

Pegasus Hava 

hizmetleriyle 

seyahat 
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10 Places in Zurich 
to visit with children
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Nehir 

-
Your kids will love 
the Zurich Luna 
Park, which is near 
the lake.

FLY WITH  
PEGASUS

PEGASUS 
UÇURUYOR

30,99 USD
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Zürih gün 

-
Watching the 

sunset in Zurich 

YAZI / BY DENIZ SÜTLÜ ÖZGÜL (www.gezginanne.com) 
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sviçre’nin en büyük şehri Zürih, trenleri, 
tramvayları, gölü ve nehirleri ile harika 
bir şehir. Üstelik çevresi muhteşem tabiat 
güzellikleri ile dolu. Yapılacak ve görülecek 

birçok şeyin yanı sıra herhangi bir festivale 
denk gelmeniz de olası. Hem çocukların hem 
de ebeveynlerin zevk alacağı, eğlenceli ve 
unutulmaz bir Zürih gezisi için önerilerime 
gelince…

With its trains, trams, lake and rivers, 
Zurich is a spectacular city and the largest 
in Switzerland. What’s more, it’s surrounded 
by spectacular natural beauty. There’s lots to 
see and do there, and you might even stumble 
across a festival. As for my suggestions for a 
trip to Zurich that will be fun and memorable 
for both parents and children...

  1  : 

 You can rent 
“Zuri rollt” bicycles for free at the city’s larger 

train stations. Some of them even have 
a child’s seat on the back. For a deposit 
of 20 Swiss Fr, the bike will be yours for 
the day. This is the cheapest and most 

environmentally friendly way to get around 
Zurich, which generally tends to be on the 

expensive side.

  2   : 

 Kids are as fond of the 
toy shop Franz Carl Weber (FCW) as their 

mothers are of shopping on the famous Zurich 
high street, Bahnhofstrasse. Kids can go wild 

inside this four-storey toy shop while their 
mothers are busy window shopping. For lunch, 
we’re headed towards Hiltl, the world’s oldest 

vegetarian restaurant.

  3    

 It’s filled 
with boutiques and colorful shops that appeal 

to both adults and kids. While you’re there, 
make sure and stop by Cafe Schober, which 

has the best hot chocolate in Switzerland. 
Take the Polybahn funicular at the end of 

the street to the Zurich Federal Institute of 
Technology (ETH) campus to enjoy the views of 

Freumünster, Grossmünster and Lindenhof.

 
MOUNTAIN LAGERN
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  4  

 If you feel like spending 
a lazy day together with the residents of Zurich, the 
city has a lot of parks and playgrounds. We mainly visit 
Seefeld and Zurichhorn, which are both by the lake. The 

picnic areas, cafes, restaurants and a pier as well as 
slides, a climbing wall and water fountains. You can also 
listen to free concerts by street musicians playing inside 
the park. Our absolute favorite, though, is Josefswiese, 
on the west side of Zurich. It’s got a green field for 
picnicking, a pool, a sand pit, a barbecue restaurant and 
a fountain. Stop and have a look inside the boutiques on 
Im Viadukt Street. These are some of the best places to 
visit when travelling with children to make sure you’re not 
just hitting museums. There’s no entrance fee for parks!

Deniz SÜTLÜ ÖZGÜL
www.gezginanne.com     

 

-

JOSEFSWIESE PARKI 
JOSEFSWIESE PARK
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  5  : 

 It’s great fun to go for a walk 
or a bike ride around the lake, and there’s a 
huge chance of stumbling across a festival 
while you’re there. Lake Zurich has tens of 
places to swim (“badi”), and you can enjoy 
the unusual experience of swimming in the 

company of swans and ducks. You can 
board glass-sided and glass-bottomed tour 

boats at Bürkliplatz to have a look at the 
villages along the lake. Boats running on the 

half hour. If you feel like it, you can even rent 
your own boat.

  6  : 

 Freitag Tower 
is an interesting structure built from old 

freight containers stacked one on top of the 
other. There’s a fantastic view from the top 

and wandering around.Clouds Kitchen 

which is located close to Freitag Tower. You 

view of the city and the sunset all at once. 
For kids, tucking into an ice cream while 

getting a bird’s-eye view of trains pulling in 
and out of the station will be an unforgettable 

experience.

  7  : 

 I recommend that you set 
aside a day to take a train trip outside of the 
city, which is a typical weekend activity for 
many Swiss families. If you pick a train with 

able to relax and enjoy the ride while the kids 
spend their time playing on the slide. As for 

where to go, I’d suggest Lucerne, which is an 
hour away from Zurich. The Chapel Bridge 

Transport Museum, where the only problem 

CHAPEL KÖPRÜSÜ
CHAPEL BRIDGE

SWISS MUSEUM OF TRANSPORT
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  9            
National Museum of 

Switzerland

This wonderful museum is as popular with 
locals as it is with tourists. Located in what 

looks like a fairytale castle, this 100-year-old 
museum is known as the Landesmuseum. 
Visitors can learn lots of interesting facts 

about the complicated history and culture of 
this country of four languages. Entrance is 

free for children under 16.

  8  Zoos

The Zurich Zoo is a world unto itself. There are play areas, child-friendly restaurants, Masoala 
rainforests and a Kaeng Krachan elephant park. Roosters, penguins and peacocks walk around 
with the park visitors, and there’s free admission for kids under 6. Another option is Knies 
Kinderzoo at Rapperswil, which you can get to by boat or by train from the city. This zoo has got 
all kinds of animals you can feed by hand. You can even ride on an elephant, camel or pony!

  10  
Mount Uetliberg 

Just outside of Zurich is Uetliberg, which you can 
reach by train from the Hauptbahnhof. At the top of 
the mountain is a playground and a restaurant. For 
a full panoramic view of Zurich, you can climb up 

the Uto Kulm tower. The Path of the Planets walking 
trail begins at Uetliberg. The path is very interesting 
and suitable for kids, taking you to Felseneg. From 
there, you can take the cable car or train back to 

the city center.
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AVRUPA’YA

YOLCULUK

Seyahat  travel

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

EUROPE

 

ADIDASKOTON

ACCESSORIZE

COQUET - ACCESSORIES

COQUET - ACCESSORIES

KOTON BABY

GUSTO

BALENCIAGA

FOREVER NEW

Amsterdam





BOLOGNA
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YARGICI

COLIN’S

TOM FORD

ACCESSORIZE

KOTON FOREVER NEW ALDO

C&A

Bolonya



Hettich on Tour
Türkiye’de Hettich 
TIR’ı ile 54 gün

22 Ağustos - 
11 Kasım 2016
tarihleri arasında

“Hettich on Tour” – 
TIR’ını ziyaret edin 

ve mobilya teknolojimizi 
yakından tanıyın.

Ziyaretçiler, güzergah üzerindeki 33 şehirde mobilya teknolojisini
yakından izleme fırsatını bulacak ve Hettich dünyasında gezinti 
yapacaklar.  

Detaylı bilgi için: 
www.ontour.hettich.com

“Hettich on Tour” – TIR’ında sürgü- ve katlanır kapak sistemleri, 
çekmece sistemleri, çekmece rayları, menteşeler ve ofis sistemleri 
gibi yüksek kalite ve teknolojiye sahip Hettich ürünlerini yakından 
inceleyebilirsiniz.

“Hettich on Tour” – TIR’ında Hettich ürün gamından çekmece 
sistemleri ve rayları, menteşeler ve sürgü kapak sistemlerini 
bulabilirsiniz.

Hettich Türkiye genel müdürü Kemal Bayram, “Mobil Show-
room“ ile müşterilerimiz ve ilgililerin bulunduğu lokasyonlara 
gidebiliyoruz, böylelikle müşterilerimizin ürünlerimizi görmek 
için uzun yolculuklar yapmalarına gerek kalmıyor. Bu sayede 
verimli görüşmeler yapabiliyoruz. Hedefimiz, ziyaretçilerimize 
modern mobilya teknolojilerini tanıtmaktır” dedi.



Zürih
DESA

DSQUARED

YARGICI
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DEBENHAMS

ACCESSORIZE

GUSTO

C&A

ZURICH





Bir kibrit kutusu peynir, iki zeytin…

3D lazer lipoliz ile tüm gözler 
sizin üzerinizde olacak!
TOP MODELLERE
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3D İnce kanüllerle cerrahiye gerek kalmadan 
yağların lazer ile eritilerek alınması, ardından cildin ultrason ve 
radyo frekans ile gerilmesidir. Lokal anestezi ile uygulanabilir.

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

Diyet ile genel kalıp küçülür, şekil değişmez. İri elma daha 
küçük bir elma olabilir ama muza dönüşemez. Bel göbek bandı 
irileşmiş dümdüz bir vücuttan erkekte üçgen vücut, kadında çay 
bardağına benzer kavisli bir vücut diyet yaparak oluşturulamaz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ve Medikal Estetik Hekimi 
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DAHA İYİ BİR YAŞAMA DAİR İPUÇLARI.

ALAÇATI



 

Can Göknil

Children’s Book 
Illustrations in 

the Museum
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esimleriyle çocuk kitaplarına 
can veren sanatçıların işlerinin 
sergilendiği bir müze kurma fikri, 
Göknil’in aklında çoktan varmış 
ama somut adımlar atmak için, 
yolunun geçtiğimiz Aralık ayında 
Ege Üniversitesi ile kesişmesi 
gerekmiş. “Çocuklar için çizen 

sanatçılar, duygusal yönlerine yenik düşen, 
çocuksu, naif yönleriyle bağlantı kurabilen 
kişiler… Hem bu kişilerin hem de ortaya 
koydukları eserlerin görünür olmasını, değer 
görmesini istedim” diyor Göknil.

Müze, Ege Üniversitesi Kâğıt ve Kitap 
Sanatları Müzesi’nin ek bölümü olarak, kısa 
süre önce restorasyonu tamamlanan Bornova 
Levanten köşklerinden birinin içinde yer alıyor. 
“Şimdilik 25’i Türk ve ikisi İranlı olmak üzere 
27 sanatçıyız ve 22’den 72’ye her yaştanız” 
diyor Göknil. Ona göre “Bu yalnızca bir 
başlangıç”. Zira Göknil zaman içinde pek çok 
çizerin eserleriyle müzeyi zenginleştireceğine 
emin. Müzenin, eğitimcileri ve çocuk kitapları 
resimlemeye ilgi duyan kişileri görsel anlamda 
doyuracağı, çocuklarıysa çok eğlendireceği 
kesin. Bu müzeyi mutlaka görün; duyarlı ve naif 
çizgilerle bezenmiş yaratıcı bir hayal gücünün 
tam ortasına düşeceğiniz bu yolculuğu çok 
seveceksiniz.

 

R

Can GÖKNİL: “Çocuklar için çizen sanatçılar, duygusal 
yönlerine yenik düşen, çocuksu, naif yönleriyle bağlantı 
kurabilen kişiler.” 

“Artists who draw for children can connect with the 
sentimental, childlike, naive aspects of themselves.”
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Göknil had long been thinking about 
establishing a museum that would exhibit 
artwork by the people who bring life to 
children’s books, but it wasn’t until last 
December, when he crossed paths with Ege 
University, that he could take any concrete 
steps in that direction. “Artists who draw for 
children can connect with the sentimental, 
childlike, naive aspects of themselves,” says 
Göknil “I wanted to make these artists and 
their works more visible and see that they get 
the respect they deserve.”

The museum, which is an annex of the Ege 
University Paper and Book Arts Museum, 
is located in a recently restored Levantine 
mansion in Bornova. “For now, the work 
displays the museum of 27 artists – 25 from 
Turkey and two from Iran – ranging in age 
from 22 to 72... This is just a beginning,” 
according to Göknil, who remains confident 
that the museum will eventually be enriched 
by works of many other illustrators. The 
museum will undoubtedly be a fulfilling 
experience for teachers and those interested 
in children’s book illustrations, and a great 
deal of fun for children. A visit to the museum 
is definitely worth it. We’re sure that you’ll 
enjoy a journey through these works of the 
creative imagination drawn with sensitivity 
and naivety.
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Where  and  What  to 

Eat  in  ALAÇATI?
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“Antioche”

“Foryu”

to “Antioche”

“Foryu”

lifestyle

170 





ANA YEMEK:
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Yoghurt is one of the most important parts of 
Turkish cuisine, but if you’re just eating it as a 
snack, it means you’re not doing it justice. Why 
not give yoghurt a try as a main course?

 

: 

Everyone Calls it “Yoghurt! “ The name 
yoghurt is practically the same in various 
parts of the world but in Iceland, Australia 
and the Middle East yoghurt is more like 
Turkish labne: boiling the whey and 
straining it until it becomes thicker and 
creamier.  In Turkey, you can also find milk 
that’s been turned into strained yoghurt 
and a type of ricotta known as “lor”.

Main Course: 
Yoghurt!





  

  

 

PITA AND DIP 

One Spoonful 

HAM, FIGS AND 
BLACK PEPPER
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Bir porsiyonda: 

 

Bir porsiyonda: 

GINGER AND 
CARROTS

One Portion 
Contains:  

SPICED CHICK PEAS

One Portion Contains : 

lifestyle
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Bir porsiyonda: 

Bir porsiyonda: 

GRILLED RED 
PEPPERS

One Portion 
Contains :

KALE, WHITE BEANS 
and SAUSAGE 

One Portion Contains:

lifestyle
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Add Flavor To Your Flight With Light Summer Specials 

At Pegasus, you have 
the right to choose! 

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

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

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

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

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

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

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

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

Butter, Freshly Baked Bread.
Breakfast is served during our 

occasionally be unavailable.

8.00

Chocolate &
Vanilla Cake

7 Days Cacao
Creme Croissant

3.00

Get tea
for free

Save up to 

‘ya varan indirim1.00

4.00
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Some products may not be available due to high demand. 
Thank you for your understanding.

EN

We accept credit cards.

ENTR

Grilled Meatball Menu

servis edilir

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

11.00

Grilled Meatball Menu

Ekmek

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

11.00

 

Add beverageChoose your meal

Schnitzel Menu

Chicken Schnitzel with Sauteed Potatoes 

Mousse, Freshly Baked Bread  

 

11.00

Grilled Beef Fillet Menu

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

15.00
Ücretsiz
Free

Add Beverage

Feta Cheese Sandwich

6.00

Save up to 

‘ya varan indirim2.00

8.00

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

Chicken Sandwich

5.00

5.00

Feta Cheese Sandwich

Vegetable & Cheese Wrap

Mini Fit Sandwich

5.00

3.00

4.00

TR

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

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

 

Nesquik 

Eti Çocuk Seti

ds Set
Crax, Cin, Puf, Petito

Eti Çocuk Seti veya 

Mini Sandwich
Cappy / Nesquik4.00

2.00

2.00

3.00

Save up to 

‘ya varan indirim2.00

Mini Sandwich

3.00
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American actor Ryan Reynolds left everyone stunned 
by his fantastic and incredibly entertaining performance 
in this year’s “Deadpool”. When Reynolds found out 
he’d be playing the character Hannibal King in “Blade: 
Trinity”, he began a strict regime. The actor confessed 
that he expected it to be impossible for him to gain weight 
and muscle, but after a strict diet based on consuming 
3,200 calories a day and intensive body-building 
workouts six days a week, in three months he gained 11.5 
kilograms – or, to be more accurate, 11.5 kilograms worth 
of muscle!
No one can touch him
When it comes to losing and gaining weight, no one 
can touch British actor Christian Bale. He shot to fame 
in 1987 at the ripe age of 12 with his portrayal of Jamie 
(Jim) Graham in “Empire of the Sun”. In 2004, he 
took on a very challenging role indeed: Trevor Reznik, 
in the Spanish-American psychological thriller, “The 
Machinist”. The character he played was a factory 
worker who suffered from insomnia that caused him to 
constantly lose weight. Bale dropped 24 kilos for the role, 

ABD’li aktör Ryan Reynolds, bu yıl 

“Deadpool”daki muhteşem ve son derece 

eğlenceli performansıyla herkesi kendisine 

hayran bırakmıştı. Reynolds, “Blade: Trinity”de 

Hannibal King karakterini canlandıracağı belli 

olunca, adeta kampa girdi. Kendisi için kilo 

almanın, kas yapmanın imkânsız olduğunu 

söyleyen aktör, günlük 3.200 kalori temeline 

dayanan sıkı bir diyet ve haftanın altı günü 

devam ettiği üç aylık bir vücut geliştirme 

programı sayesinde 11,5 kilo aldı. Aslında ona 

kilo aldı demek yanlış: 11,5 kilo ağırlığında kas 

yaptı! 

Kimse eline su dökemez
Kilo alma-verme konusunda tahminen 

kimse İngiliz asıllı aktör Christian Bale’in 

eline su dökemez. Tüm dünyanın, henüz 

12 yaşındayken, 1987 tarihli “Güneş 

İmparatorluğu”nda canlandırdığı Jamie (Jim) 

Graham rolüyle tanıdığı Bale, 2004 yılında 

son derece zorlu bir rolü üstlendi: İspanya-

ABD yapımı psikolojik korku filmi “The 

Machinist”teki Trevor Reznik… 
BALE



Canlandırdığı karakter, sürekli zayıflayan 

uykusuzluk hastası bir makine işçisiydi. Bale, 

rolü için 28 kilo birden zayıflayarak 54 kiloya 

indi ve adeta iskelete döndü. Bunu da günde tek 

bir elma, bir kutu ton balığı konservesi yiyerek, 

sadece su içerek ve koşarak başardı. Çekimler 

bittikten sonra Bale’in dinlenmesi, verdiği 

kiloyu yavaş yavaş geri alması için hiç zamanı 

yoktu çünkü 1,5 ay sonra yeni filmi “Batman 

Başlıyor”un (“Batman Begins”) deneme 

çekimleri yapılacaktı ve bu kez de Bruce Wayne 

(Batman) karakteri için kilo alması hatta kas 

yapması gerekiyordu. Bale, önce normal ağırlığı 

olan 82 kiloya ulaştı ve üzerine de yaklaşık 14 

kilo daha aldı. Bale, bu rol için 2-3 saatte bir 

protein, karbonhidrat ve yağ ağırlıklı gıdayla 

beslendi ve uzmanların gözetiminde son derece 

yoğun vücut geliştirme egzersizleri yaptı. 

Bale’i bu çabaları nedeniyle Robert De Niro 

ile kıyaslayanlar da çoktu. Çünkü De Niro, 

Hollywood’da rolü için vücut yapısını akıl almaz 

biçimde değiştiren ilk oyuncuydu. 1980 tarihli 

“Kızgın Boğa (Raging Bull)” filminde ABD’li ünlü 

boksör Jake LaMotta’yı canlandırıyordu. De 

Niro, boksörün zirvede olduğu günleri anlatan 

sahneler için önce vücut geliştirme ve boks 

eğitimi aldı sonra da yaşının ilerlediği yılları 

canlandırmak için 27 kilo birden aldı. Kilo alma 

sürecinde De Niro’nun vücudu isilikle kaplandı 

ve ciddi soluk alıp-verme sorunları yaşadı. Neyse 

ki çabalarına değdi: De Niro, “Raging Bull”daki 

performansıyla Oscar heykelciğini kucakladı.

getting down to a skeletal 54 kilos. He managed 
this by going on a diet consisting of only an 
apple and a can of tuna fish each day, drinking 
nothing but water, and running. When filming 
was completed, Bale had no chance to relax and 
slowly get back up to his normal weight, because 
the trial shoots for his new film “Batman 
Begins” got underway just a month and a half 
later. This time, he had to gain weight and build 
muscle to play the character of Bruce Wayne 
(Batman). Bale first returned to his normal 
weight of 82 kilos, and then added around 14 
more on top. To do this, he ate foods rich in 
protein, carbohydrates and fat every 2-3 hours, 
and followed that up with an intensive regime of 
bodybuilding supervised by a personal trainer.

Bale’s efforts were generally compared to 
those of Robert De Niro, who was the first 
Hollywood actor to undergo a drastic change 
in physical appearance to play a character. In 
1980’s “Raging Bull”, De Niro played the famous 
American boxer Jake LaMotta. De Niro first did 
some bodybuilding and took classes in boxing to 
portray LaMotta at his peak, and then gained 27 
kilograms at once to play the boxer in his later 
years. During the process of gaining weight, De 
Niro broke out in a rash all over his body and 
suffered serious respiratory problems. But it 
ended up being worth it: De Niro won an Oscar 
for his performance in “Raging Bull”.

BRUCE 

“Kızgın Boğa” filmindeki 
rolü için kilo alan De Niro, 
bu süreçte ciddi soluk alıp 

verme sorunları ile karşılaştı 
ve isilik sorunu yaşadı 

De Niro, who gained weight 
for his role in “Raging Bull”, 

was beset by serious breathing 
difficulties and suffered from 

rashes.
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Tom Hanks de rolü için kilo veren yıldızlardan 

biri. 2000 yılında gösterime giren “Yeni Hayat 

(Cast Away)” filminde uçağı düşünce ıssız bir 

adada dört yıl yaşamak zorunda kalan Chuck 

Noland’ı canlandıran Tom Hanks, bu rolü 

için önce 23 kilo alarak 120 kiloya çıktı. Ancak 

şanslıydı çünkü bu yazıda sözünü ettiğimiz diğer 

aktörler gibi bu kiloları kısa sürede vermesi 

gerekmiyordu. Yönetmen Robert Zemeckis, 

filmin çekimlerine bir yıl ara verdi ve o bir yılda da 

Hanks, gerçekten ıssız bir adadaymış gibi doğayla, 

yoklukla ve imkânsızlıklarla yaşamayı öğrendi. 

Aldığı kiloları zamana yayarak verdi. Elbette 

kendisine bir zayıflama programı da çıkarılmıştı. 

Önceleri haftada fazladan 400-500 kalori 

yakmakla işe başladı. Sonra fazladan yaktığı kalori 

miktarı 1.000’e, son olarak da 1.400’lere kadar 

çıktı. Bu arada Hanks’in, AIDS hastası eşcinsel 

bir avukatın hukuk mücadelesini anlatan 1993 

tarihli “Philadelphia” filmi için de 13 kilo verdiğini 

hatırlatalım. 

Bu işte erkek oyuncular kadar başarılı olan kadın 

oyuncular da var elbette. Natalie Portman’ın 

“Siyah Kuğu”da canlandırdığı balerin Nina 

Sayers rolünün, sanatçıyı pek çok açıdan oldukça 

yıprattığını söyleyebiliriz. Portman, rolü gereği 

10 kilo birden verdi. Zaten incecik, narin yapılı 

bir kadın olan Portman, o hazırlık süreci için 

“Bazen öyle geceler yaşıyordum ki, ‘ben galiba 

cidden ölüyorum’ diye düşünüyordum” diyordu. 

Portman, Nina Sayers rolü ile ilgili sınırsız 

övgünün yanı sıra bir de Oscar aldı. 

On a desert island
Another star who lost weight for a role is Tom 
Hanks. In the 2000 film “Cast Away”, Hanks 
played Chuck Noland, who had to live for four 
years on a desert island after his plane crashed. 
Initially, Hanks gained 23 kilos for the role, 
going up to 120 kilos. But he was lucky, because 
unlike the other actors we’ve mentioned, he 
didn’t have to lose the weight quickly. Director 
Robert Zemeckis put the production on hold 
for a year, during which time Hanks learned 
how to live as if he really were stranded on a 
desert island in the midst of nature, hardship 
and deprivation. He gradually lost the weight he 
had put on, and more besides, by burning 400-
500 extra calories each week in the beginning, 
increasing that to 1,000 and finally to 1,400 
extra calories. Hanks also lost 13 kilos to play a 
homosexual lawyer suffering from AIDS who 
becomes embroiled in a legal battle in the 1993 
film “Philadelphia”.

Of course, there are female actors who are just 
as successful as the males when it comes to this 
type of thing. Playing Nina Sayers in the film 
“Black Swan” was taxing for the actor Natalie 
Portman on a number of levels. A rather thin 
and delicate creature to begin with, Portman 
had to lose 10 kilograms at once, and the 
preparations took their toll on her. “Sometimes 
the nights would be so terrible that I thought I 
was really going to die,” she says. But Portman 
won an Oscar and endless praise for her 
performance.
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Issız adaya düşen 
Tom Hanks şanslıydı. 

Aldığı kiloları bir yıl 
gibi bir sürede verdi.

Tom Hanks, who ended 
up on a desert island, 

was lucky. His weight 
loss was spread out over 

a year.
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Losing weight is an 
arduous process
When it comes to female actors, Renée 
Zellweger is the “diet queen”, having had to 
gain weight as well as losing for her roles. 
For the 2001 film “Bridget Jones’s Diary”, 
Zellweger gained 11 kilos, and then lost that 
weight and some more the next year for 
her role as the murderer Roxie Hart in the 
musical film Chicago. Next, in 2003, when 
Chicago was released, Zellweger gained 
13 kilos to play Ruby Thewes in the film 
Cold Mountain”. While she was at it, she 
also starred in the follow-up to “Bridget 
Jones’s Diary”, “Bridget Jones: The Edge 
of Reason”. Zellweger has said that while it 
was very easy for her to gain weight, losing 
it was an arduous process, because her 
body had become dependent on sugar and 
carbohydrates. She overcame this difficulty 
by eating non-fatty fish, lots of salad and 
raw vegetables, and by “exercising until 
it hurt”. And while we’re on the subject, 
Zellweger’s latest film, “Bridget Jones’s 
Baby”, wrapped up shooting in 2015 and 
will be released in cinemas this September.

ZELLWEGER

Renée Zellweger ya da kadın oyuncuların “diyet 

kraliçesi” de rolü için hem kilo alan hem de veren 

isimlerden biri. 2001’deki “Bridget Jones’un 

Günlüğü (Bridget Jones’ Diary)” filmindeki 

Bridget Jones rolü için 11 kilo birden alan oyuncu, 

bir yıl sonra çekilen Chicago müzikal filmindeki 

kadın katil Roxie Hart’ı canlandırmak için de 

11 kilo dışında fazladan birkaç kilo daha verdi. 

Chicago’nun gösterime girdiği 2003’te, bu kez 

“Soğuk Dağ (Cold Mountain)” filmindeki Ruby 

Thewes karakterini canlandırmak için 13 kilo 

aldı ve hazır bu kiloyu almışken, 2004 yılında 

da “Bridget Jones’un Günlüğü”nün devamı 

niteliğindeki “Bridget Jones: Mantığın Sınırı 

(Bridget Jones: Edge of Reason)” filminde de 

yine o kilolu hâliyle boy gösterdi. Zellweger 

için kilo almak çok kolaydı ancak zayıflama 

sürecinde epey zorlandı çünkü vücudu şekere ve 

karbonhidrata bağımlı hâle gelmişti. Bu süreci 

de yağsız balık, bol bol salata ve bol çiğ sebze 

yiyip “canı yanana kadar” egzersiz yaparak 

atlattı. Renée Zellweger’la ilgili olarak, çekimleri 

2015’te tamamlanan son filmi “Bridget Jones’un 

Bebeği”nin (“Bridget Jones’s Baby”) Eylül ayında 

vizyona gireceğini de hatırlatalım.  

Renée Zellweger ya da kadın oyuncuların “diyet kraliçesi” de 
rolü için hem kilo alan hem de veren isimlerden biri.

When it comes to female actors, Renée Zellweger is the “diet 
queen”, having had to gain weight as well as losing for her roles.
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UÇUŞ AĞIMIZ 
Our Flight Network

... Pegasus Airlines Scheduled International Flights
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UÇUŞ AĞIMIZ 
Our Flight Network

... Information about passenger rights

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

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

 I Pegasus Airlines Scheduled Domestic Flights

BULGARİSTAN

SURİYE IRAK

İRAN

ERMENİSTAN

AZERBAYCAN

GÜRCİSTAN
KARADENİZ
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İstanbul
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Denizli
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Muş Van

Erzurum

Trabzon

Erzincan
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Amasya

Samsun

Ordu

Kastamonu

Ankara

Batman

Hatay

SYRIA IRAQ

IRAN
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ONLINE CHECK-IN

ONLINE CHECK-IN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SADECE EL BAGAJI
ONLY HAND BAGGAGE
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SIVI TAŞIMA KURALLARI

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

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

 Shaving foams, deodorants, all pastes 
including toothpaste

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

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

approximately 20x20 cm in size.

Each passenger may carry one transparent 
plastic bag.

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

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

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

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

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

their bags. 

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

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

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

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

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

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

ürünleri bulundurabilir.

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

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

sıvı miktarına bakılmaksızın geçirilmesine 
müsaade edilmez.

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

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

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

sağlayacaktır.

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

Hava yolu ile seyahat edecek 

liquids that air travellers are allowed to 

apply for domestic and international 
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 Bottled OLIVE OIL, MOLASSES, HONEY can be carried as 
checked baggage only at the aircraft hold.

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

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

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

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

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

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

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

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

5 KG 5 KG

5 KG

5 KG5 KG5555555555555555555555 K5 K5 K5 K5 K5 K5 K5 K5 K5 K5 K5 K5 K5 K5 K5 K5 5 5 5 5 5 5 5 555 KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKKKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGGGG



194 

MİSAFİRLERİMİZ İÇİN ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

The aircraft may have to divert and make an 

 Behave in a safe and appropriate manner 

its occupants

 

others to 

Behave in a safe and 
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 Sivil bir uçaktaki kokpit veya kabin ekibinden bir   

 Tehdit

 kullanma

behavior

REF.: IATA - Guidance on Unruly Passenger Prevention and Management BKL-SEC-002 Rev.00 - 24.06.2016
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SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI, TRANSFER MİSAFİR YÖNLENDİRME TABLOSU

HAYIR  I  

HAYIR  I  

HAYIR  I  

EVET  I  

EVET  I  EVET  I  

EVET  I  

international 

Have you Have you 

International Line} }

Immediately clear 

proceed to the 

As soon as you get your  boarding pass



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

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

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

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

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

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

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

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

 

board an international 

that you have received 

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI’NDAN TRANSFER 
(BAĞLANTILI) UÇUŞU OLAN MİSAFİRLERİN DİKKATİNE
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Pegasus Hava Yolları’nın İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’nın farklı alanlarına yerleştirilen 34 
kioskundan birini kullanarak uçağa ulaşmak için 
harcadığınız süreyi kısaltmanız mümkün. 
Kiosklar özellikle uçuş trafiğinin yoğun olduğu 
tatil dönemlerinde misafirleri uzun kuyruklarda 
beklemekten kurtarıyor. Kiosklar sayesinde 
misafirler, işlemlerini birkaç dakika içinde 
tamamlayarak biniş kartlarını sıra beklemeden 
kendileri alabiliyor. Pegasus’un kiosklarını 
kullanan valizi olmayan misafirler; kontuara 
uğramadan aldıkları biniş kartları ile direkt 
güvenlik kapısına gidebilir. Valizi olan misafirler 
ise uçuş kartlarını kiosktan alarak valizlerini 
havalimanında C kontuarlarının bulunduğu 
adada yer alan “Online Check-in&Bag Drop 
Kontuarları”na sıra beklemeden teslim edebilir. 

By using one of the 34 Pegasus self-service 
kiosks stationed throughout Istanbul Sabiha 
Gökçen Airport, you can cut down on the time 
it takes to get to your plane. The kiosks are 
especially helpful during the holidays, when 
flight traffic is at its peak, and save our guests 
the trouble of waiting in long queues. Thanks 
to the kiosks, our guests can get their own 
boarding passes in a matter of minutes with 
no wait. Pegasus guests who use the self-
service kiosks and have no baggage to check 
can proceed directly to their gate with their 
boarding passes. Guests who do need to check 
baggage can get their boarding passes from the 
kiosks and then proceed to the “Online Check-
in and Bag Drop” located in Row C to check 
their baggage without having to wait.

 

198

BİLGİ

Dileyen misafirler 



SUDOKU
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KOLAY Easy ORTA Medium
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KOLAY Easy ORTA Moderate
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