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Dün’ün, Bugün’ün ve Yarın’ın buluştuğu yer
Mezopotamya, sizi masalsı bir yolculuğa çağırıyor...
Where yesterday, today, and tomorrow intersect;
Mesopotamia invites you to a magical journey...
Mezopotamya bitmeyen bir destandır;
bu kadim topraklar sizi uygarlık tarihinin “ilk”
ve “tek”lerine çağırır. Fırat ve Dicle nehirlerinin
insanlık tarihi boyunca hayat verdiği bu coğrafya,
M.Ö. 10 binlerden başlayıp günümüze kadar
yarattığı uygarlıklar ile eşsiz bir tarih, kültür,
doğa ve gastronomi deneyimi sunar.

Eski Toprakların Yeni Kenti

Modern City of the Ancient Lands

Tarihin Taşlara Yazıldığı Şehir

Where History is Engraved onto Stones

Işığın Usta’ya Saygı Duyduğu Şehir
Where Light Prizes the Master

Güneşin Güne Kavuştuğu Yer
Where the Sun Embraces Daylight

Mesopotamia is a never-ending epic story;
these ancient soils invite you to the “firsts” and “uniques”
of the history of civilization, enriched by the rivers of
Euphrates and Tigris. This geography offers a unique
experience of history, culture, nature, and gastronomy
with its heritage of civilizations since 10,000 BC.

Mozaikler Şehri

The Homeland of Mosaics

Şehr-i Nuh

The City of Noah

Bir Mezopotamya Masalı
A Tale of Mesopotamia

Gönlü Geniş İnsanlar Şehri

City of the Golden-Hearted Souls

Uygarlık tarihini değiştiren Göbeklitepe, dev
heykelleri ve eşsiz gün doğumu ile Nemrut Dağı,
uçsuz bucaksız Mezopotamya Ovası'nın kıyısında
kurulmuş masal kent Mardin, tüm görkemi ve
hikâyeleriyle Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçesi,
artık tüm dünyanın "Çingene Kızı" mozaiği ile
tanıdığı Gaziantep ve daha niceleri
bu topraklarda sizi bekliyor.

Awaiting you there is Göbeklitepe that changed the
course of the civilization history; Mount Nemrut with its
giant sculptures and unique sunrises; Mardin, the city of
tales, settled on the vast Mesopotamian Plain; the walls of
Diyarbakır and Hevsel Gardens with all their brilliance
and stories; Gaziantep, now well-known for its
"Gypsy Girl" mosaic and many more.

Tarihin Sıfır Noktası
Ground Zero of History

www.mezopotamya.travel
MEZOPOTAMYA, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın bir turizm destinasyon markasıdır.

www.mesopotamia.travel
MESOPOTAMIA is a tourism destination brand by GAP Regional Development Administration.
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Mehmet T. NANE
Pegasus Hava Yolları
Genel Müdürü
Pegasus Airlines CEO

“SEN YETER Kİ UÇMAK İSTE”

“JUST ASK TO FLY”

Değerli misafirlerimiz,

Dear Guests,

Pegasus Hava Yolları olarak, uygun fiyatlarımız ve seyahati kolaylaştıran
çözümlerimizle hep yanınızdayız. Görsel dünyamızı ve dilimizi yenilediğimiz
“Sen Yeter Ki Uçmak İste” sloganlı yeni reklam kampanyamızla bu mesajı
bir kez daha vurguluyoruz. Siz değerli misafirlerimizin “Bilet uygun fiyatlı
olsun”, “Uçuşum esnek olsun”, “Yorulmayayım, her şey kolay olsun” gibi
haklı taleplerine yönelik ek ürün ve hizmetlerimizi, yeni reklam filmimiz
aracılığıyla bir kez daha sizlere hatırlatıyoruz. Sunduğumuz ek ürün ve
hizmetlerimizle seyahatinizi nasıl kolaylaştırdığımızı keşfetmek isterseniz,
detaylı bilgileri dergimizin bu sayısında bulabilirsiniz.
Pegasus seyahatinizi kolaylaştırdığına göre, size gitmek istediğiniz
yeri seçmek kalıyor artık. Tatilini deniz, kum, güneş keyfiyle geçirmek
isteyenlerdenseniz, Bodrum her sezonun gözdelerinden. Eşsiz ülkemizdeki
saklı cennetleri keşfetmek isterseniz, Şanlıurfa, Halfeti’yi görmenizi
öneririm. Tercihiniz yurt dışından yanaysa, Atina -Pire ve Adriyatik kıyılarına
yolculuk ederek yazın tadını çıkarabilir ya da İspanya’nın güzel şehri
Barselona’da İspanyol kültürünü keşfedebilirsiniz. Siz yeter ki uçmak isteyin!

At Pegasus Airlines, we’ve always been by your side, with our reasonable prices
and solutions to make travelling easier. We want to emphasise this message
once again with our new promotional campaign, which has a new look, a new
message and a new slogan: “Just Ask to Fly”. You, our valued guests, have made
some reasonable requests – “My plane ticket should be affordable”,
“I should have flexible flight options”, “Everything should be easy” – and we’ve
developed additional products and services to address these wishes, which we
are reminding you of again in our new promotional video. If you would like to
find out how our new products and services can make your travels easier, you
can find the detailed information in this issue of our magazine.
Since Pegasus is making your travelling easier, all that’s left for you to do is
decide where you want to go. If you’d like to spend your holiday enjoying sea,
sand and sun, Bodrum is always a favourite. If you want to discover Turkey’s
paradises, we recommend you visit Şanlıurfa and Halfeti. If you’d rather go
abroad, you could enjoy the summer in Athens, Piraeus and the Adriatic Coast
or immerse yourself in Spanish culture by visiting one of Spain’s beautiful cities,
Barcelona... Just ask to fly!

Pegasus, Ankara’daki Uçuş Ağını Genişletiyor!
Haziran ayı itibarıyla siz değerli misafirlerimize daha çok uçuş seçeneği
sunabilmek için başkentimiz Ankara’dan gerçekleştirdiğimiz direkt
seferlerimizin sayısını artırarak uçuş ağımızı genişletiyoruz. Hâli hazırda
Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan yurt içinde İstanbul Sabiha Gökçen,
İzmir ve Bodrum’a uçuyorduk. Bu ay itibarıyla, Ankara’dan Trabzon, Antalya,
Adana, Van, Gaziantep, Erzurum, Diyarbakır ve Balıkesir-Edremit olmak
üzere sekiz yeni noktaya daha uçmaya başlıyoruz. Ankara’dan KKTC,
Erbil, Amman, Kiev, Viyana, Stuttgart, Köln, Düsseldorf ile yaz döneminde
uçtuğumuz Brüksel-Charleroi ve Stockholm’e ek olarak, yeni yurt dışı
destinasyonlarımız için de izin süreçlerimiz devam ediyor. Yepyeni yurt dışı
noktalarıyla Ankara’yı uluslararası bir uçuş merkezine dönüştürmek için
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Pegasus is Extending its Flight Network in Ankara!
In order to be able to present more flight options to you, our valued guests, we’re
extending our flight network by increasing the number of direct flights from
Turkey’s capital city, Ankara. We’ve already been flying from Ankara Esenboga
Airport to Istanbul Sabiha Gökcen, Izmir and Bodrum; and as of this month, we’ve
incorporated eight new routes into our network, including flights from Ankara
to Trabzon, Antalya, Adana, Van, Gaziantep, Erzurum, Diyarbakır and BalıkesirEdremit. In addition to our flights from Ankara to Cyprus, Erbil, Amman, Kiev,
Vienna, Stuttgart, Cologne, Dusseldorf and the summer-time destinations of
Brussels-Charleroi and Stockholm, we’re in the process of receiving approval for
our new foreign destinations. With these brand-new international destinations
we’ll be turning Ankara into an international flight hub.

Ramazan Bayramımız Mübarek Olsun
İslam âleminin her yıl heyecanla beklediği Ramazan ayının bereketli
günlerini yaşarken en içten dileklerimle Ramazan bayramınızı kutluyor,
aileniz ve sevdiklerinizle birlikte keyifli bir bayram tatili geçirmenizi
diliyorum. Ayrıca, varlığıyla huzur ve güven veren, çocuklarının gözünde her
zaman kahraman olan çok değerli babalarımızın da Babalar Günü’nü en içten
dileklerimle kutluyorum.
Yeni seyahatlerinizde buluşmak üzere, keyifli uçuşlar...

Ramadan (Eid) Holiday Greetings
As we are in the bountiful days of Ramadan, the month that is eagerly awaited
each year by the entire Islamic world, I would like to send you all my warmest
wishes for a Happy Ramadan (Eid) and an enjoyable holiday time spent with
family, friends and loved ones. Moreover, I extend my most sincere wishes for
a Happy Father’s Day to our beloved fathers, whose presence always makes
children feel safe and secure, and who are always heroes in their children’s eyes.
See you on your next trip. Enjoy your flight.
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ÇAĞRI MERKEZI CALL CENTER
REZERVASYON HATTI (*) 0888 228 12 12
KAYIP EŞYA 0850 250 02 24
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İmtiyaz Sahibi PUBLISHER
Group Medya ve Bilgi Teknolojileri AŞ Adına Nevzat ÇALIŞKAN (Sorumlu)
nevzatc@groupmedya.com

Pegasus Hava Yolları Adına Katkıda Bulunanlar CONTRIBUTORS
Özge BAŞEFE KARBEYAZ, Banu KARAMUK

Yönetim Yeri MANAGEMENT OFFICE
Group Medya ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.
Halaskargazi Cad. Sait Kuran İş Merkezi No: 145 Kat: 4, 34381, Şişli / İstanbul
Tel: 0212 224 93 30(pbx) Faks: 0212 224 86 46
groupmedya.com

YAPIM-YAYIN
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GENEL KOORDİNATÖR
General Coordinator

Sibel DEMİRTAŞ

sibeld@groupmedya.com
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Faks: 0212 224 86 46
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gurhang@groupmedya.com
REKLAM GRUP
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Selim EREM

selime@groupmedya.com
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REKLAM DİREKTÖRÜ
Advertising Director
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Regional Advertising Manager
Kerim AÇIKGÖZ

kerima@groupmedya.com
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mesuto@groupmedya.com
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Manager of Reservation
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enderp@groupmedya.com

BASKI PRINTING
PROMAT Basım Yayın San. ve Tic. A.Ş. Orhangazi Mahallesi 1673. Sokak No: 34 Esenyurt-İstanbul Tel: 0212 622 63 63
info@promat.com.tr www.promat.com.tr
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ALMANYA BILET HATTI - GERMANY TICKET LINE 069120063505
İNGILTERE BILET HATTI - UK TICKET LINE 03333003500
FRANSA ÇAĞRI MERKEZI - UK 0170060140
İTALYA - ITALY 0645226934
İSPANYA BILET HATTI - SPAIN TICKET LINE 9 11123877
HOLLANDA- NETHERLANDS 0 202626924
NORVEÇ- NORWAY 21959265
DANIMARKA - DENMARK 78774491
İSVEÇ- SWEDEN 0 840308782
BIRLEŞIK ARAP EMIRLIKLERI - UNITED ARAB EMIRATES 043578128
LÜBNAN BILET HATTI - LEBANON 01369869
İSVIÇRE BILET HATTI - SWITZERLAND TICKET LINE 0445510018
UKRAYNA BILET HATTI - UKRAINE TICKET LINE 0800505510
GÜRCISTAN BILET HATTI - GEORGIA TICKET LINE 0322400040
ROMANYA BILET HATTI - ROMANIA TICKET LINE 0213079175
IRAK (ERBIL) BILET HATTI - IRAQ (ERBIL) TICKET LINE 07508955020
KOSOVA BILET HATTI PBX - KOSOVO TICKET LINE PBX 038225810
KAZAKISTAN BILET HATTI - KAZAKHISTAN TICKET LINE 07508955020
AVUSTURYA BILET HATTI - AUSTRIA TICKET LINE 012675322
İSRAIL BİLET HATTI - ISRAEL TICKET LINE 037208299
KUVEYT BILET HATTI - KUWAIT TICKET LINE 22447709
BAHREYN BILET HATTI - BAHRAIN TICKET LINE 17212033
KATAR BILET HATTI - QUATAR TICKET LINE 44421807 / 44420961
AZERBAYCAN - AZERBAIJAN 0125980598 / 0705980598 / 0555980598
/0505980598
MISIR (HURGHADA/ SHARM EL-SHEIKH )- EGYPT TICKET LINE
01006038901 / 01000068070
RUSYA - RUSSIA TICKET LINE +74996092878
KKTC - NORTH CYPRUS 0090 850 250 6777
DIĞER ÜLKELER - OTHER COUNTRIES 0090 850 250 67 77

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

(*) 0888 228 12 12 numaramız tüm kullanıcılar için (Türk Telekom mobil,
Türk Telekom ev telefonu, Turkcell, Vodafone) ücretlendirme periyodu
(vergiler dâhil) saniye olarak hesaplanıp DK 1,5 / TL olarak operatörünüz
tarafından faturanıza yansıtılacaktır.
(**) Operasyonel nedenlerden dolayı yaşanan sefer iptalleri ve sefer saat
değişiklikleri için 0850 250 67 02 numaramız Türk Telekom’a ait sabit
hatlardan yapılan aramalarda DK/ 0,1459 TL olarak ücretlendirilir.
GSM abonelerinin tarifesindeki sabit hat veya her yöne dakikalarından
düşürülürken, tarifede dakika kullanımı yok ise kullanılan operatörün
sabit arama ücretine göre faturalandırılmaktadır.
(***) İtalya’da, çalışma saatlerimiz Pazartesi-Cuma 09.00 – 13.00 ve
14.00 – 18.00 saatleri arasındadır.
(****) Ücretlendirme operatörünüz tarafından belirlenen mobil tarife
üzerinden uygulanacaktır.
(*) Calls to our 0888 228 12 12 number from all network providers (Turk Telekom
mobile, Turk Telekom landline, Turkcell, Vodafone) are calculated on a second-bysecond basis at a rate of 1.5TL per minute (taxes included) and will be reflected in the
bill from your provider.
(**) If there has been a cancellation or changes due to operational reasons, you can
call us at 0850 250 67 02. Calls are 0,1459 TL per minute from Turk Telekom landlines.
Mobile charges vary according to network operator, but if you have a package which
includes an allowance for minutes, your call will be covered by those
(***) In Italy, our working hours are between 09.00-13.00 and 14.00-18.00 from
Monday to Friday.
(****) Charges will be applied by your network provider based upon your mobile
calling plan.
FLYPGS.COM Magazine, Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. adına Group Medya ve Bilgi
Teknolojileri A.Ş tarafından T.C. yasalarına uygun olarak yayımlanmaktadır.
FLYPGS.COM Magazine’nin isim ve yayın hakkı Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.’ye
aittir. Dergide yayımlanan yazı, fotoğraf ve illüstrasyonların her hakkı saklıdır. Kaynak
gösterilmeden alıntı yapılamaz. Yazıların sorumluluğu yazarlara, yayınlanan ilanların
sorumluluğu ise sahiplerine aittir.
FLYPGS.COM Magazine is published for Pegasus Airlines by Group Medya ve Bilgi Teknolojileri Inc.
in accordance with the laws of the Turkish Republic. The name and publishing rights of
FLYPGS.COM Magazine are held by Pegasus Airlines. All rights are reserved that pertain to
the written materials, photographs and illustrations published in the magazine. Nothing in this
magazine may be borrowed or reproduced without full credit being given to the source. The
written materials are the sole responsibility of each of the writers, and the advertisements
published in the magazine are the sole responsibility of each advertiser.

Need cash?
The Best Bank in Turkey*
is here for you.

CURRENCY
CHOICE: DCC

*Best Bank in Turkey - Global Finance
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TREND HOT WIRE
14 I BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU
ESERLERİ ANKARA’DA

WORKS BY BEDRİ RAHMİ
EYÜBOĞLU IN ANKARA

14

Sanatçının retrospektif sergisi, 7 Nisan-30
Temmuz tarihlerinde CerModern Ankara’da.
The CerModern is welcoming visitors to Ankara
between April 7-July 30 retrospective works of
painter.
20 I “NEŞELİ ŞAKACILAR, RADİKAL
KÖTÜMSERLER...”

“HAPPY JOKERS, RADICAL
PESSIMISTS...”

Philippe Dupuich’in portre sergisi İstanbul’da
13 Temmuz’a kadar devam ediyor.
Close-up portraits by Philippe Dupuich on view
in İstanbul through July 13.

20

30

30 I AMSTERDAM’A HAREKET
GELİYOR

ACTION COMES TO AMSTERDAM

70’inci yılını kutlayan Hollanda Festivali, 25
Haziran’a kadar Amsterdam’da devam ediyor.
The Holland Festival, now celebrating its 70th
year, continues in Amsterdam until June 25.
36 I GLASTONBURY MÜZİK 		
FESTİVALİ

GLASTONBURY MUSIC FESTIVAL

36

74
58

Festival, 21-25 Haziran tarihlerinde, İngiltere
Pilton’da gerçekleşiyor.
Festival, takes place outside the English town of
Pilton between June 21-25.
74 I HAKKINDA: JAMES TOLKAN

ABOUT: JAMES TOLKAN

ABD’li aktör James Tolkan ile rol aldığı filmler
hakkında konuştuk.
We talked to American actor James Tolkan
about the movies he played.

PORTRE PORTRAIT
58 I ALTAN ERKEKLİ
Oyuncu Altan Erkekli, Flypgs.com
Magazine’in bu ayki konuğu oldu.
Actor Altan Erkekli is our guest this month at
Flypgs.com Magazine.
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Hot Wire
EN YENİLER... GÖRMENİZ GEREKENLER...

BEDRI RAHMI, Gouache on paper 70x96cm

TRENDING TOPICS... WORTH SEEING...

Trend ••• hot wire
SERGİ EXHIBITION

Bedri Rahmi
Eyüboğlu Eserleri
Ankara’da
Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun en kapsamlı retrospektif
sergisi, 7 Nisan-30 Temmuz tarihlerinde, Pharmactive ana
sponsorluğunda, Ankara CerModern'de ziyaretçilerini
bekliyor. “Sevmek Güzel Meslek” adıyla sanatseverlerin
beğenisine sunulan serginin yöneticiliğini Fahri Özdemir,
küratörlüğünü ise İbrahim Örs ve Hanefi Yeter üstleniyor.
Sanatçının Trabzon’da başlayıp Güzel Sanatlar Akademisi,
Paris ve İstanbul’a uzanan sanat serüveni boyunca ürettiği
ve neredeyse tüm eserlerinde Anadolu’yu kendine has
şiirsel anlatımıyla yansıttığı her döneminden eserleri
kapsayan sergide, ilk defa sanatseverlerin karşısına
çıkacak bazı eserleri de bulunuyor. Sanatçının özel eşyaları
ve farklı disiplinlerde yaptığı 200’ü aşkın eseri yakından
görmek mümkün. C E R M O D E R N . O R G

PEGASUS
UÇURUYOR
FLY WITH
PEGASUS

İstanbul
Sabiha Gökçen
Havalimanı’ndan
Ankara’ya
haftanın her günü
her şey dâhil
49,99 TL’den
başlayan fiyatlarla
uçabilirsiniz.
You can fly to
Ankara from
İstanbul Sabiha
Gökçen Airport
with Pegasus’ daily
flights; all-inclusive
prices start at
49.99 TL.

WORKS BY BEDRI RAHMI
EYÜBOĞLU IN ANKARA
The CerModern is welcoming visitors to Ankara
between April 7 and July 30 to the most comprehensive
retrospective ever of the works of Bedri Rahmi Eyüboğlu.
Sponsored by Pharmactive and titled “Love is A Beautiful
Profession”, the exhibition has been managed by Fahri
Özdemir and curated by İbrahim Örs and Hanefi Yeter. It
includes works from each of the artist’s different periods
– beginning with Trabzon and continuing through his years
at the Istanbul Fine Arts Academy, his time in Paris, and
his return to Istanbul – all of them produced with a poetic
grace reflective of Anatolia. In total, the exhibit features
more than 200 of his works from various disciplines, some
of which are being shown for the first time in public, as
well as some of the artist’s personal effects. C E R M O D E R N . O R G

14 • PEGASUS • HAZİRAN / JUNE 2017

Trend ••• hot wire
SERGİ EXHIBITION

550 Yıllık
Geleneğin İzinde
Kapsamlı bir restorasyondan geçtiği şu günlerde,
Kapalıçarşı’nın köklü kuyumculuk geleneğinin öyküsünü
anlatan, Rezan Has Müzesi’ndeki “Cevher ve Zanaat:
Kapalıçarşı Ustalarının İzinde” adlı sergi, gördüğü ilgi
sebebiyle 31 Ağustos tarihine kadar uzatıldı. Cevherin en
yalın halinden mücevherin en göz alıcı biçimine uzandığı
zahmetli yolculuğun anlatıldığı sergide; Hraç Arslanyan,
Hagop Erol Bahadıroğlu, Aret Çakıcı, Sevan Bıçakçı, Agop
Kuyumcuoğlu, Arman Suciyan, Surmak Susmak, Rafi
Levon Şadiyan, Nerses Yağar, Kader Yıldız, Sebuh Yılmaz,
Hrant – Şant Zorbaş gibi mücevher ustalarının eserleri yer
alıyor. TÜBİTAK destekli bilimsel bir projenin bulgularından
beslenen ve küratörlüğünü Dr. Yonca Kösebay Erkan ve Dr.
Ayşe Elif Coşkun Orlandi’nin üstlendiği sergide sadekârlık,
mıhlayıcılık, cilacılık, kalemkârlık, minecilik gibi geleneksel
zanaatların inceliklerini, Rezan Has Müzesi'nin kendine has
atmosferinde yakından görebilirsiniz. R H M . O R G .T R

550 YEARS OF TRADITION
Nowadays, as Istanbul’s Grand Bazaar is undergoing
comprehensive restoration, the great interest in the
exhibit “Cevher ve Zanaat: Kapalıçarşı Ustalarının
İzinde (Gem and Craft: In Pursuit of the Artisans of the
Grand Bazaar)” at the Rezan Has Museum has led to its
extension until August 31. The exhibit traces the labourintensive journey of gemstones from their simplest
form to their transformation into the most spectacular
jewellery. Curated by Dr. Yonca Kösebay Erkan and
Dr. Ayşe Elif Coşkun Orlandi, the exhibit includes
work from master jewellers Hraç Arslanyan, Hagop
Erol Bahadıroğlu, Aret Çakıcı, Sevan Bıçakçı, Agop
Kuyumcuoğlu, Arman Suciyan, Surmak Susmak, Rafi
Levon Şadiyan, Nerses Yağar, Kader Yıldız, Sebuh Yılmaz
and Hrant-Şant Zorbaş and is enriched by the findings
of a TÜBİTAK-supported research project. You can have
an up-close look at the traditional crafts of metalwork,
stone setting, polishing, engraving and enamelling in the
distinctive atmosphere of the Rezan Has Museum.
R H M . O R G .T R
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Trend ••• hot wire
SERGİ EXHIBITION

Pera Müzesi’nde
Benzersiz Sanat
Deneyimi
Pera Müzesi, 25 Mayıs-6 Ağustos tarihlerinde
sanatseverleri iki yeni sergiyle buluşturuyor: “Çiftdüşün:
Çiftgörü” ve “José Sancho: Erotik Doğa”. Çiftdüşün:
Çiftgörü sergisi, George Orwell’ın “1984” romanında
kullandığı “Çiftdüşün” kavramına bir göndermeyle isim
buluyor ve güncel sanatçıların, metin ve imge arasındaki
ilişkiye ışık tutan eserlerinden bir seçki sunuyor. José
Sancho: Erotik Doğa sergisi ise Kosta Rika’nın öncü
sanatçılarından heykeltıraş José Sancho’nun
hayvanlar ve kadın bedeni temalarına odaklanan
eserlerinden bir seçki sunuyor. Salı-Pazar
günleri arasında açık olan müze, Cuma günleri
18.00-22.00 saatleri arası ve Çarşamba
günleri öğrenciler tarafından ücretsiz ziyaret
edilebiliyor. PERAMUZESI.ORG.TR

José Sancho

A U N I Q U E A RT E X P E R I E N C E AT
THE PERA MUSEUM
“Doublethink and Double-Vision” and “José Sancho: Erotic
Nature” are two new exhibits on view at the Pera Museum
from May 25-August 6. Doublethink and Double-Vision,
which takes its name from the concept of “doublethinking”
found in George Orwell’s novel “1984”, presents a selection
of work by contemporary artists that shed light on the
relationship between text and image. José Sancho:
Erotic Nature features a selection of work on the
themes of animals and the female body by one of Costa
Rica’s pioneering artists, the sculptor José Sancho. The
museum is open Tuesdays through Sundays and offers
free admission to students on Wednesdays and between
18.00-22.00 on Fridays. PERAMUZESI.ORG.TR
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SERGİ EXHIBITION

“Neşeli Şakacılar,
Radikal
Kötümserler...”
Fransız fotoğrafçı Philippe Dupuich'in, Türk Edebiyatı'nın
marjinal yazarlarının yakın plan portrelerine yer verdiği
fotoğraf sergisi “İstanbul Underground”, İstanbul Fransız
Kültür Merkezi’nde 13 Temmuz’a kadar devam ediyor. Sergide,
insan ruhunu ve nevrozlarını tarayarak açığa çıkaran Küçük
İskender, Hakan Günday, Altay Öktem, Metin Kaçan, Batuhan
Dedde, Niyazi Zorlu, Hüseyin Avni Dede gibi sıra dışı isimlerin
portreleri yer alıyor. 2013 ila 2016 yılları arasında, geniş
planda çekilmiş portreler, fonda yer alan İstanbul detaylarıyla
kentsel heyecan ve küreselleşmiş bir megalopolün canlılığını
da yansıtıyor. Sergiye giriş ücretsiz. IFTURQUIE.ORG

“HAPPY JOKERS, RADICAL
PESSIMISTS...”
Close-up portraits of Turkish literature’s fringe authors
are included in the exhibit of photographs by French
photographer Philippe Dupuich on view at the French
Cultural Centre in Istanbul through July 13. The exhibit,
entitled “Istanbul Underground”, features portraits of such
outstanding writers as Küçük İskender, Hakan Günday,
Altay Öktem, Metin Kaçan, Batuhan Dedde, Niyazi Zorlu and
Hüseyin Avni Dede, whose work examines and reveals the
human soul and human neuroses. Wide-angle portraits taken
between 2013 and 2016 feature details of Istanbul in the
background that reflect an urban excitement and the vitality
of a globalized megalopolis. Entrance to the exhibit is free.
IFTURQUIE.ORG
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BASE’e
Başvurular
Sürüyor
Türkiye’nin dört bir yanından resim, heykel, fotoğraf,
video, animasyon, grafik tasarım, görsel iletişim tasarımı,
baskı sanatları, geleneksel Türk sanatları, cam ve seramik
bölümlerinden 2017’de mezun olacak lisans ve lisansüstü
öğrencilerine ait çalışmaları bir araya getirmeyi ve yeni
mezun sanatçı adaylarını kamu, sanat sektörü, yaratıcı
endüstriler ve medya ile buluşturmayı hedefleyen BASE’e
katılım için başvuru süresi, 1 Temmuz’a kadar devam ediyor.
Küratörlüğünü Derya Yücel’in üstlendiği, Türkiye’deki ilk
“Kolektif Güzel Sanatlar Yeni Mezunlar Sergisi” BASE, pek çok
önemli kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yapan Galata Rum
Okulu binasında gerçekleşecek. 14-17 Aralık tarihleri arasında
dört gün süreyle devam edecek BASE’de, pek çok seminer,
sanatçı konuşması ve atölye çalışması da yer alacak. BASE.IST

A P P L I CAT I O N S F O R
BASE ARE CONTINUING
Applications to participate in BASE, the “Collective
New Fine-Arts Graduate Exhibition” in Turkey, are being
accepted through July 1. BASE aims to bring together
works by students from all over Turkey from painting,
sculpture, photography, video, animation, printmaking,
traditional Turkish arts, glass and ceramic departments
who will be receiving their undergraduate and graduate
degrees in 2017 and to bring these newly graduated,
aspiring artists together with the public, the arts sector,
the creative industry and the media. Curated by Derya
Yücel, BASE will be held from December 14-17 at the
Galata Greek School building, which has hosted a large
number of important cultural and art activities. Numerous
seminars, artists’ talks and studio activities will also take
place during the four days of the exhibition. BASE.IST
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Trend ••• hot wire
SPOR SPORT

Cesur Kadınlar
Adriyatik’e
Yelken Açtı
Yelken sporuna gönül vermiş ve “Deniz Tutkusu Seyirde”
diyerek bir ekip oluşturmuş üç kadın denizci, “Tutku mm”
isimli tekneleriyle, 23 Nisan’da Bodrum’dan yola çıktı. Dünya
barışına dikkat çekmek, Türk kadınının gücünü ve farklı
bir yönünü dünyaya tanıtmak amacıyla uzun soluklu bir
seyre çıkan Neşe Hasipek, Ceyda Güleçyüz ve Pırıl Adanalı
yaklaşık 2160 mil yol kat ederek Akdeniz’in her köşesini
gezmeyi hedefliyor. Yıllardır denizle iç içe olan bu üç denizci
kadın, daha önce pek çok yelken yarışına katılarak bu
alandaki iddialarını ortaya koymuştu. Ekip, 70 günlük turlarını
tamamlayarak, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda
Bodrum’da olacak. FA C E B O O K . C O M / D E N I Z T U T K U S U S E Y I R D E

BRAVE WOMEN SET SAIL
F O RT H E A D R I AT I C
“The Passion for the Sea is Ready to Sail”, said Neşe Hasipek,
Ceyda Güleçyüz and Pırıl Adanalı, as they formed themselves
into a crew and set off from Bodrum in their sailboat, the
“Tutku mm", on April 23. The three women, all devoted to
the sport of sailing, expect to cover around 2,160 miles and
explore every inch of the Mediterranean Sea during their
long-distance sailing trip. Their aim is to promote world
peace and show the world a different aspect of Turkish
women that shows off their strength. Having spent years
on the sea, the three women sailors proved themselves
by participating in numerous regattas. After a 70-day tour,
the crew will return to Bodrum for “Kabotaj Bayramı (The
Mariner’s Holiday)” on July 1. FA C E B O O K . C O M / D E N I Z T U T K U S U S E Y I R D E
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Trend ••• hot wire
ETKİNLİK ACTIVITY

Bodrum, Anadolu
Yollarındaydı
Yerli turistlerin dikkatini Bodrum’a çekmek hedefiyle, 20 Mart’ta
yola çıkan “Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR’ı”nın Anadolu turu, 21 Mayıs’ta
Denizli’de son buldu. Bodrum Kaymakamlığı’nın himayesinde,
Bodrum Belediyesi ile Bodrum Tanıtma Vakfı işbirliği ve “Bodrum
Sizi Çağırıyor” sloganıyla başlatılan proje kapsamında; “Eşsiz
Bodrum” logosu, begonviller ve mavi-beyaz Bodrum evleriyle bezeli
bir TIR’la yola çıkan ekip, Bodrum tanıtım filmi ve Bodrum tabloları
eşliğinde, Bodrum’un mandalina gazozu, kolonyası ve lokumu gibi
yerel değerlerini, uğradıkları şehirlerde halkın ilgisine sundu. İki ay
boyunca, Türkiye’nin yedi bölgesinde, 30 şehri gezen "Bodrum
Tanıtım TIRI"nın Proje Koordinatörü Fikret Hıdır, karşılaştıkları
ilgiden memnun olduklarını belirterek, “Bu turda binlerce kişiyle bire
bir temas kurduk. On binlerce insanın da Bodrum’u "görme" şansı
oldu. İnsanların yoğun ilgisiyle karşılaşmak bizleri çok mutlu etti”
dedi. BODRUM.BEL.TR

BODRUM WAS ON THE
ROA D TO A NATO L I A
With the aim of drawing the attention of domestic tourism
to Bodrum, the “Incomparable Bodrum” Public Relations
Tractor-Trailer took to the highway on March 20 for a tour
of Anatolia that wound up in Denizli on May 21. The project
was jointly conducted by the Bodrum Municipality and the
Bodrum PR Foundation under the auspices of the Bodrum
District Governorate with the slogan “Bodrum Calling.” From
their truck decorated with blue-and-white Bodrum houses,
bouganville and the “Incomparable Bodrum” logo, the “road
crew” passed out local Bodrum products like tangerine soda,
tangerine cologne and tangerine-flavoured Turkish delight.
"The PR Truck" also presented a promotional film and pictures
of Bodrum during its two-month tour of 30 cities and all seven
regions in Turkey. Noting his pleasure with the response to the
tour, Fikret Hıdır, the coordinator of the project, stated: “We
formed contacts with thousands of people and gave tens of
thousands the chance to "see" Bodrum during this tour. We
were very happy with the amount of interest we received.”
BODRUM.BEL.TR
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Trend ••• hot wire
FESTİVAL FESTIVAL

Amsterdam’a
Hareket Geliyor
1947 yılından bu yana düzenlenen Hollanda Festivali,
performans sanatları alanında dünyanın önde gelen
etkinliklerinden biri. 3 Haziran’da başlayan festival, Ulusal
Opera ve Bale binasından meşhur Müze Meydanı’na kadar
Amsterdam’ın dört bir yanına yayılarak, şehri yaşamanıza
da olanak sağlıyor. Performans sanatlarındaki yeni
gelişme ve formların takip edilebilmesine de fırsat veren
festival, dünyanın dört bir köşesinde, müzik ve sahne
sanatları alanında parlamayı bekleyen yetenekleri ön plana
çıkarmasıyla da biliniyor. 70’inci yılını kutlayan Hollanda
Festivali, 25 Haziran’a kadar devam ediyor. HOLLANDFESTIVAL.NL

PEGASUS
UÇURUYOR
FLY WITH
PEGASUS

İstanbul
Sabiha Gökçen
Havalimanı’ndan
Amsterdam’a
haftanın her günü
her şey dâhil
59,99 USD’den
başlayan fiyatlarla
uçabilirsiniz.
You can fly to
Amsterdam from
İstanbul Sabiha
Gökçen Airport
with Pegasus’ daily
flights; all-inclusive
prices start at
59.99 USD.
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ACTION COMES TO AMSTERDAM
Organized for the first time in 1947, the Holland Festival
is one of the leading international events in the field
of performing arts. This year’s festival begins on
June 3 and spreads out all over Amsterdam, from
the National Opera and Ballet to the famous Museum
Square, giving you the chance to really experience the
city. The festival provides the opportunity to follow
new developments and forms in the performing arts
and is known for showcasing promising talent in the
music and performing arts from all around the world.
The Holland Festival, now celebrating its 70th year,
continues until June 25. HOLLANDFESTIVAL.NL

Trend ••• hot wire
SANAT ART

Basel’de Sanat
Zamanı
Almanya ve Fransa sınırının kesiştiği noktada kurulu
İsviçre’nin Basel kentinde gerçekleşen Basel Sanat
Fuarı’nda, 16 bin metrekarelik bir alanda, dünyadan
yaklaşık 4000 sanatçının işi yer alırken, etkinliğe 300’e
yakın sanat galerisi katılıyor. Bu yıl 15-18 Haziran günlerinde
gerçekleşen; dönemin yükselen trendlerini sanatseverlerin
ve koleksiyoncuların beğenisine sunan fuar, yeni sanat
girişimlerini desteklemesiyle de biliniyor. 1970 yılında üç
sanat galericisinin girişimiyle hayata geçirilen Art Basel,
bugün çıkış noktası olduğu Basel’ın yanı sıra 2013’ten bu
yana Hong Kong’da ve 2015’ten bu yana Miami Beach’te de
gerçekleşiyor. ARTBASEL.COM

PEGASUS
UÇURUYOR
FLY WITH
PEGASUS

İstanbul
Sabiha Gökçen
Havalimanı’ndan
Basel’e
haftanın her günü
her şey dâhil
39,99 USD’den
başlayan fiyatlarla
uçabilirsiniz.
You can fly to
Basel from İstanbul
Sabiha Gökçen
Airport with
Pegasus’ daily
flights; all-inclusive
prices start at
39.99 USD.
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TIME FOR ART IN BASEL
Located near the intersection of the borders of Germany
and France, the Swiss city of Basel will be hosting close
to 4,000 artists and 300 galleries from across the world
at the Basel Art Fair this year between June 15-18. The
fair, which occupies a space of 16,000 square metres,
presents the latest rising trends for the enjoyment of art
aficionados as well as art collectors. The fair is also known
for supporting new art initiatives. From its start in 1970 as
a venture between three art galleries, Art Basel has grown
to include the events Art Basel Hong Kong (since 2013) and
Art Basel Miami Beach (since 2015).
ARTBASEL.COM
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SERGİ EXHIBITION

Alberto
Giacometti’nin
Eserleri Londra’da
İngiltere’nin başkenti Londra’nın ünlü sanat durağı TATE
Modern, sanat tarihinin önemli isimlerinden Alberto
Giacometti’nin 250’ye yakın eserini sanatseverler için bir
araya getiriyor. Heykellerinin yanı sıra çizim ve resimleriyle
de adını duyuran Giacometti’nin bazı plaster çalışmaları ve
çizimleri de bu sergide ilk kez sanatseverlerle buluşuyor.
1901 yılında İsviçre’de doğan sanatçı, “Ard-İzlenimcilik
(Post-Empresyonizm)” akımının en önemli isimleri arasında
anılırken heykellerindeki çekip uzatılmış incecik figürleriyle
biliniyor. Alberto Giacometti’nin Türkiye’deki ilk retrospektif
sergisi, 2015 baharında, İstanbul’da, Pera Müzesi’nde
açılmıştı. İstanbul’daki sergiyi kaçırdıysanız, TATE
Modern’deki bu geniş retrospektif sergiyi, 10 Eylül’e kadar
ziyaret edilebilirsiniz. TAT E . O R G . U K

PEGASUS
UÇURUYOR
FLY WITH
PEGASUS

İstanbul
Sabiha Gökçen
Havalimanı’ndan
Londra’ya
haftanın her günü
her şey dâhil
39,99 USD’den
başlayan fiyatlarla
uçabilirsiniz.
You can fly to
London from
İstanbul Sabiha
Gökçen Airport
with Pegasus’ daily
flights; all-inclusive
prices start at
39.99 USD.
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WORKS BY ALBERTO
GIACOMETTI IN LONDON
Art-lovers will have the chance to view close to 250 works
by Alberto Giacometti, one of the most important figures
in art history, at the Tate Modern, one of the important art
venues in the British capital, London. Giacometti is famous
for his sculptures as well as his drawings and paintings, and
this exhibit features various drawings and works in plaster
that are being shown in public for the first time. Born in
Switzerland in 1901, Giacometti is recognized as one of the
most important proponents of Post-Impressionism, and his
elongated figural sculptures are easily recognizable. The
first Giacometti retrospective in Turkey took place in 2015 at
Istanbul’s Pera Museum. If you missed the Istanbul exhibit,
you can catch the far-reaching retrospective at the Tate
Modern through September 10. TAT E . O R G . U K
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Glastonbury
Müzik Festivali
Müzik tarihinin efsane buluşmalarından Glastonbury Müzik
Festivali’nde bu yıl Radiohead, Foo Fighters, The National,
Kaiser Chiefs, London Grammar, Alt-J gibi gruplar ile Kris
Kristofferson, Joe Goddard, Martha Wainwright gibi ünlü vokaller
sahne alıyor. Festival her yıl olduğu gibi bu yıl da Haziran ayının
son hafta sonunda, 21-25 Haziran tarihlerinde, İngiltere’nin
Pilton, Somerset bölgesinde gerçekleşiyor. 150 bine ulaşan
katılımcı sayısıyla, dünyanın en büyük festivallerinden biri olan
Glastonbury’de, sadece müzik değil, tiyatro, komedi, dans ve
kabare gibi sanatın birçok dalı buluşuyor. Tam adıyla “Glastonbury
Çağdaş Performans Sanatları Festivali”, ilk kez 19 Eylül 1970’te,
dünyada “özgürlük” rüzgârlarının estiği dönemde düzenlenmişti.

POSTER: Bronx agency (Paris)
Claudia Cardinale © Archivio
Cameraphoto Epoche/Getty Images
Credit: Louis Fauquembergue / FDC

FESTİVAL FESTIVAL

G L A S T O N B U R Y F E S T I VA L S . C O . U K

GL A STONBURY MUSIC FE STIVAL
One of the legendary gatherings in the history of
music, the Glastonbury Music Festival’s line-up for this
year includes groups like Radiohead, Foo Fighters, The
National, Kaiser Chiefs, London Grammar and Alt-J
as well as famous vocalists like Kris Kristofferson,
Joe Goddard and Martha Wainwright. As always, the
annual event takes place outside the English town of
Pilton, Somerset over the last weekend in June (June
21-25). With participant numbers nearing 150,000,
Glastonbury is one of the biggest festivals in the world,
and it’s not limited to music, either. Other branches of
the arts such as theatre, comedy, dance and cabaret
are included, too. The festival, whose full name is the
“Glastonbury Contemporary Performing Arts Festival",
first took place on September 19, 1970, at a time when
the winds of “freedom” were blowing throughout the
world. G L A S T O N B U R Y F E S T I VA L S . C O . U K
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GARENTA
AYRICALIKLARI,
ŞİRKETLERE ÖZEL
FIRSATLARLA!

FIAT EGEA EASY
1.3 Multijet 95 HP Manuel

SEAT LEON STYLE (PLUS PAKET)
1.6 TDI 115 HP DSG S&S

MERCEDES
C 200 Dizel Comfort

Aylık 260 + KDV*

Aylık 355 + KDV*

Aylık 636 + KDV*

Uzun dönem araç kiralamada benzersiz avantajlar sizi de Garentalı yapacak!
Bu fırsatı kaçırmayın, Garenta ile işinizi ileriye taşıyın.
Ayrıca, bireysel kiralamalara özel fiyat ve avantajlar için de
www.garentapro.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın!
* Bahsedilen Euro fiyatlar, 36 ay, yıllık 15.000 KM için geçerli, kurumsal kiralamalara özel fiyatlardır.

$GNKTVKNGP CTCÒNCT KÒKP XGTKNGP HK[CVNCT DCčNCPIåÒ HK[CVNCT QNWRCTCÒNCTFCMK FQPCPåO ā\GNNKMNGTKPGIāTG HCTMNåNåMIāUVGTGDKNKT #[NåM MKTC
DGFGNNGTKHCVWTCVCTKJKPFGMK6%/$&āXK\5CVåč-WTWGUCUCNåPCTCMJGUCRNCPåTpGNKM/QVQT6KE#¨CTCÒOQFGNXGMKTCNCOCHK[CVNCTåPå
FGàKčVKTOGXGMKTCNCOC[CRåR[CROCOCJCMMåPåUCMNåVWVCT(K[CVNCTåOå\C-&8FCJKNFGàKNFKT-CORCP[CDKTUQPTCMKFW[WTW[CMCFCT
IGÒGTNK QNWR UVQMNCTåOå\ KNG UåPåTNåFåT )āTUGNFGMK CTCÒNCT KNG MKTCNCOC[C UWPWNCP CTCÒNCTåP FQPCPåONCTå CTCUåPFC HCTMNåNåM DWNWPCDKNKT
6GUNKOUęTGUKVCJOKPKQNWRCTCEåPVGFCTKMÒKUKVCTCHåPFCPIGÒVGFCTKMGFKNOGUKPGFGPK[NG[CčCPCDKNGEGMIGEKMOGNGTFGPp'.-/1614
UQTWONWVWVWNCOC\-CORCP[C[åNFCPDę[ęMMWTWOUCNXGčCJåUčKTMGVNGTKKÒKPIGÒGTNKFKT&GVC[NåDKNIKYYYICTGPVCRTQEQOXG
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Paris’te Caz

PEGASUS
UÇURUYOR

Fransa’nın başkenti Paris, sekiz hafta sürecek ve otuzdan
fazla konserin gerçekleşeceği caz festivaliyle müzikseverleri
bir araya getiriyor. Bu yıl 24’üncü kez düzenlenen Paris
Caz Festivali’nde; Lisa Simone ve Raúl Midón gibi önemli
vokallerin yanı sıra, 1970 yılında yayınladıkları “Kobaïa”
isimli albümde, gezegenleri yok olan Kobaïa halkının
hikâyesiyle müzik yolculuklarını başlatan Fransız progresif
rock grubu Magma da yer alıyor. 17 Haziran-30 Temmuz
tarihleri arasında devam edecek olan festival, şehrin doğu
yakasındaki Parc Floral de Vincennes’de gerçekleşiyor.
PARISJAZZFESTIVAL.FR

FLY WITH
PEGASUS

İstanbul
Sabiha Gökçen
Havalimanı’ndan
Paris’e
haftanın her günü
her şey dâhil
49,99 USD’den
başlayan fiyatlarla
uçabilirsiniz.
You can fly to
Paris from İstanbul
Sabiha Gökçen
Airport with
Pegasus’ daily
flights; all-inclusive
prices start at
49.99 USD.

JAZZ IN PARIS
The French capital Paris brings together music lovers
with a jazz festival that runs for eight weeks and includes
more than 30 concerts. This year marks the 24th for the
Paris Jazz Festival, which will feature important vocalists
like Lisa Simone and Raúl Midón as well as the French
progressive rock group, Magma. Magma first broke onto
the music scene in the 1970s with the album “Kobaïa”,
which tells a story about the Kobaïa people and the
destruction of their planet. The festival takes place in the
Parc Floral de Vincennes on the city’s Right Bank between
June 17 and July 30. PARISJAZZFESTIVAL.FR
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“İlk Fırsat” Yeni
Ufuklar Açıyor
Ocak 2017 TÜİK verilerine göre, Türkiye’de üniversiteden
yeni mezun olan gençlerin işsizlik oranı yüzde 37’ye varıyor.
Esas Holding’in toplumsal yatırımlarını yürüten Esas
Sosyal tarafından geliştirilen “İlk Fırsat Programı” ise, bu
oranı düşürme hedefiyle yoluna devam ediyor. Program
kapsamındaki çalışmalar, gençlerin okuldan işe geçiş
sürecinde karşılaştıkları zorluklar konusunda kamuoyunda
farkındalık yaratılması ve çözüm modelleri oluşturulması
hedefiyle yürütülüyor. Uygulandığı iki yıldan bu yana 35 genç
katılımcıya tam zamanlı çalışma olanağı ve kişisel gelişim
fırsatı sunarak kariyer hayatlarına ilk adımlarını atmalarını
sağlayan program, nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyan
sivil toplum kuruluşlarının, üniversiteden yeni mezun olmuş
gençleri tam zamanlı ve bordrolu olarak 12 ay boyunca
istihdam etmelerinin maliyetini karşılıyor ve gençlere kişisel
gelişim olanakları sunuyor. ESASSOSYAL.ORG

İlk Fırsat Programı,
yapılan araştırmalarda
eğitimli gençlerin iş
bulamamasının en
önemli nedeni olarak
gösterilen deneyimsizlik
ve referans eksikliği
için bir çözüm önerisi
getirirken, gençlerin
sosyal farkındalığını
da artırıyor. Deneyim
kazanan ve kişisel
gelişimleri desteklenen
gençler kariyer
hayatlarının sonraki
döneminde işgücü
piyasasında daha
avantajlı hâle geliyor.

Research has shown
lack of experience
and references to
be the main reasons
why educated young
people can’t find work.
The First Chance
Program manages to
solve these problems
while increasing social
awareness among
participating youth.
The experience they
gain and the support
for their personal
development they
receive through the
program puts them in
a more advantageous
position in the work
force during the
next phase of their
professional lives.

“FIRST CHANCE” PROGRAM WIDENS
OPPORTUNITIES FOR YOUTH
TÜİK data from January 2017 shows the unemployment rate among
new university graduates in Turkey to be close to 37 percent. The
“First Chance” Program developed by Esas Social, the arm of Esas
Holding responsible for social investments, continues towards
its goal of reducing this figure. Activities conducted within the
framework of the program aim to raise public awareness about the
difficulties young people face in making the transition from school
and to come up with models for a solution. During the two years
since it was first implemented, the “First Chance” program has
helped 35 young participants take their first steps in their careers by
offering them full-time employment and prospects for their personal
development. The program secures opportunities for new university
graduates by paying their salaries and related expenses as full-time,
permanent employees of non-governmental organisations in need of
qualified workers. ESASSOSYAL.ORG
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20 Haziran’da
Mültecilerle El Ele
Bugün dünyada milyonlarca insan, kendileri ve çocukları
için daha güvenli yarınları umut ederek, o güne kadar
yaşadıkları ve aidiyet hissettikleri topraklarını terk etmek
zorunda kalıyor. Savaş, şiddet, açlık gibi nedenlerle
ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan mülteci sayısı, her
geçen gün daha da artıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler
Yüksek Komiserliği (UNHCR) Türkiye’nin açıklamasına göre
ülkemiz, dünyada en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan
ülkeler arasında bulunuyor. 20 Haziran Dünya Mülteciler
Günü ise, yerlerinden yurtlarından ayrılmak zorunda kalan
bu insanların hayatlarında oluşan yıkıcı etkiyi ve onların
cesaret ve dayanıklılığını saygıyla hatırlamak için bir fırsat
yaratıyor. Siz de WithRefugees.org adresini ziyaret ederek
UNHCR’ın #WithRefugees isimli imza kampanyasına
katılabilir ve mültecilere eğitim, barınak, eğitim ve iş olanakları
sağlanmasına destek olabilirsiniz. UNHCR.ORG/WITHREFUGEES/PETITION

HAND-IN-HAND WITH
REFUGEES ON JUNE 20
Today, there are millions of people across the globe who have been
forced to flee the lands where they lived and felt they belonged,
hoping to give themselves and their children a more secure future.
The number of refugees forced to leave their countries due to
reasons such as war, violence and hunger are increasing all the
time. According to the United Nations High Commission for Refugees
(UNHCR) in Turkey, this country is one of the countries hosting
the highest number of refugees in the world. World Refugee Day
on June 20 offers an opportunity to remember the devastating
effects of having to leave home and country and to show respect
and solidarity for those who have endured this with courage. By
visiting the UNHCR’s website WithRefugees.org, you can sign the
#WithRefugees petition and help secure support for education,
shelter and job opportunities for refugees. UNHCR.ORG/WITHREFUGEES/PETITION
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Pegasus,
Ankara’daki Uçuş
Ağını Genişletiyor
Türk sivil havacılığını daha da ileri taşıyabilmek için, İstanbul’u
tamamlayacak yeni uçuş merkezleri yaratabilmenin ve farklı
pazarlara açılabilmenin önemine inanan Pegasus Hava Yolları,
Ankara’daki uçuş ağını genişletiyor. Haziran ayı itibarıyla Ankara
Esenboğa Havalimanı merkezli uçuşlarının sayısını artıran Pegasus;
Trabzon, Antalya, Adana, Van, Gaziantep, Erzurum, Diyarbakır
ve Balıkesir-Edremit olmak üzere sekiz yeni noktaya Ankara’dan
uçuşlar gerçekleştirmeye başlıyor. Hâlihazırda Ankara Esenboğa
Havalimanı’ndan yurt içinde İstanbul Sabiha Gökçen, İzmir ve
Bodrum’a uçuşları bulunan Pegasus, yeni destinasyonlarıyla birlikte
Ankara merkezli yurt içi uçuşlarının sayısını 11’e çıkarıyor.
Pegasus, Ankara’dan yurt dışına ise Kuzey Kıbrıs, Erbil, Amman,
Kiev, Viyana, Stuttgart, Köln, Düsseldorf ile yaz döneminde BrükselCharleroi ve Stockholm’e uçuşlar gerçekleştiriyor. FLYPGS.COM

PEGASUS IS WIDENING ITS
ANKARA FLIGHT NETWORK
Pegasus Airlines believes that in order to advance Turkish
civil aviation, it is important to create new flight hubs to
complement the one in Istanbul and open up new markets.
Thus, it is widening its Ankara flight network. Starting in
June, Pegasus is increasing the number of flights starting
from Ankara Esenboğa Airport to include eight new
destinations: Trabzon, Antalya, Van, Gaziantep, Erzurum,
Diyarbakır and Balıkesir-Edremit. With the addition of these
new flight points to existing domestic flights to Istanbul
Sabiha Gökçen, Izmir and Bodrum, Pegasus’s Ankara
hub will be serving a total of 11 domestic destinations.
Pegasus also operates international flights out of Ankara
to Northern Cyprus, Erbil, Amman, Kiev, Vienna, Stuttgart,
Köln, Düsseldörf and, during the summer season, to
Brusssels-Charleroi and Stockholm. FLYPGS.COM
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Pegasus’a
“Operasyonel
Mükemmellik” Ödülü
Pegasus Hava Yolları, uçak üreticisi Airbus tarafından “Operasyonel
Mükemmellik” ödülüne lâyık görüldü. Airbus A320 Ailesi Teknik
Sempozyumu kapsamında 17 Mayıs’ta Berlin’de gerçekleştirilen
“Operasyonel Mükemmellik Ödülleri” töreninde, dünyanın önde
gelen hava yolu şirketlerine ödüller verildi. Başarılı A320 Ailesi
işleticilerini ödüllendirmek amacıyla her üç yılda bir düzenlenen Airbus
Operasyonel Mükemmellik Ödülleri töreninde Pegasus; “Operasyonel
Güvenilirlik”, “Uçakların Günlük Kullanım Oranları” ve “Ortalama
Gecikme Süresi” konularındaki başarılı performansıyla Avrupa,
Ortadoğu ve Afrika A320 işleticileri “Operasyonel Mükemmellik”
ödülünün sahibi oldu.
FLYPGS.COM

PEGASUS IS AWARDED FOR
“ O P E R AT I O NA L E XC E LL E N C E ”
Pegasus Airlines received an award for
“Operational Excellence” from the aircraft
manufacturer Airbus. Leading airlines from
around the world were given the “Operational
Excellence Awards” on May 17 at a ceremony held
in Berlin during the Airbus A320 Family Technical
Symposium. The “Operational Excellence Awards”
are given out once every three years in order
to recognize successful operators among the
A320 Family. Pegasus received the award for
“Operational Excellence” given to A320 operators
for its successful records in the areas of
“Operational Security”, “Aircraft Daily Use Ratio”
and “Average Length of Delays”.
FLYPGS.COM
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KÜTÜPHANE LIBRARY

OKUMADAN OLMAZ
MUST READ

DÜMENI YARATICILIĞA KIRMAK Hep Kitap,
"Atölye" başlıklı yeni serisinde yazmaya meraklı
olanlara hitap ediyor. Bu ilk kitap, Ursula K. Le
Guin'in yazma alanındaki tecrübelerinden yola
çıkarak hazırladığı bir rehber.
VEERING TO CREATIVITY Hep Book's new “Studio”
series is geared towards those curious about writing.
The first book is a translation of Ursula K. Le Guin’s
guide written from her own experience in the field.

BAZEN OLMAZ Özlem Gürses'in Kronik Kitap
etiketiyle yayımlanan kitabında, iş, spor ve sanat
dünyasının kanaat önderlerinden; Abdülkadir
Konukoğlu, Ali Sabancı, Arda Turan, Cem Boyner,
Cem Yılmaz, Hanzade Doğan Boyner, Hüsnü
Özyeğin, Muhtar Kent, Mustafa Denizli ve Zeynep
Bodur Okyay, bu kez başarıyı değil başarısızlığı
nasıl yaşadıklarını içtenlikle paylaşıyor.
SOMETIMES IT JUST CAN'T Özlem Gürses’s book
out now from Kronik Books, opinion leaders from the
worlds of business, sport and the arts (Abdülkadir
Konukoğlu, Ali Sabancı, Arda Turan, Cem Boyner,
Cem Yılmaz, Hanzade Doğan Boyner, Hüsnü Özyeğin,
Muhtar Kent, Mustafa Denizli and Zeynep Bodur Okyay)
generously share not their successes, but the times
they’ve been unsuccessful.
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İKINCI HAYATIN TEK BIR HAYATIN OLDUĞUNU
ANLADIĞINDA BAŞLAR Paris'in uzak bir
banliyösünde trafik kazası geçiren Camille’in,
“Rutinolog” Claude Dupontel ile tanıştıktan sonra
hayatı değişecektir. Raphaelle Giordano’nun bu
romanını Yan Pasaj yayımladı.
YOUR SECOND LIFE BEGINS WHEN YOU
UNDERSTAND YOU DON’T HAVE ONE Camille has
a traffic accident in a suburb at the far edge of Paris.
Her life will change after she meets the “Routinolog”
Claude Dupontel. The Turkish translation of Raphaelle
Giordano’s novel is out now from Yan Pasaj.

TOPRAĞIMDAN YERYÜZÜNE Belgesel fotoğraf
ve foto-röportajın önemli isimlerinden
Sebastiao Salgado, kitabında ailesinden
fotoğrafçılık serüvenine uzanan, etkileyici
hayat hikâyesini anlatıyor. Kitap, Everest
etiketiyle raflardaki yerini aldı.

MAĞRIPLININ SON İÇ ÇEKIŞI Hint asıllı Britanyalı
yazar ve romancı Salman Rushdie, bir HintliYahudi olan Moraes “Mağripli” Zogoiby’ın hikâyesi
eşliğinde, okuru Hindistan’dan İspanya’ya uzanan
bir yolculuğa çıkarıyor. Kitap, Can Yayınları
tarafından basıldı.

FROM MY EARTH TO THE EARTH This book
tells the impressive life-story of the important
documentary photographer and photojournalist
Sebastiao Salgado, from his family history to his
adventures in photography. Published by Everest.

THE MOOR’S LAST SIGH In his story of the IndianJew Moraes “The Moor” Zogoiby, Salman Rushdie, the
British author of Indian descent, takes the reader on a
journey that stretches from India to Spain. The novel is
out in Turkish translation from Can Publications.

Trend ••• hot wire

RÖPORTAJ INTERVIEW

“Romanlar
Gerçek Hayatın
Simülasyonudur”
“ N OV E LS A R E A S I M U L AT I O N O F R E A L L I F E "
Röportaj / Interview S E M A U S L U

Berna Kumaş Sipahi’nin Doğan Kitap’tan çıkan ilk romanı “Gökten Üç
Elma Düşmüyor”, hızla dördüncü baskıya koşuyor. 40’lı yaşlarında,
şehirli, bekâr bir kadının aşkı arayışını, yalnızlığını ve çevresinin
oluşturduğu baskıyı ele alan roman hakkında, Berna Kumaş Sipahi ile
söyleştik.
We spoke with Berna Kumaş Sipahi, whose first novel, “Gökten Üç Elma
Düşmüyor (Three Apples Aren’t Falling From the Sky)”, published by
Doğan Books, is quickly heading for its fourth printing. The novel tells the
story of a single woman in her forties living in the city and her search for
love, her loneliness, and the pressure she faces from those close to her.
Yazar, anne ve eş olmanızın yanı sıra, Arkas Holding
Kurumsal İletişim Direktörlüğü’nü de yürütüyorsunuz.
Bütün bu kimliklere aynı anda sahip olmak, meşakkatli
bir iş. Zaman planlamanızı nasıl yapıyorsunuz?

In addition to being a writer, a mother and a wife,
you’re also Arkas Holding’s Corporate Communications
Department Director. It’s hard to manage these
identities at the same time. How do you plan your time?

Okuyucu kitabı bitirdiğinde sizce hayatında artık ne
eskisi gibi olmayacak, hele ki o kişi 40’lı yaşlarında bir
kadınsa?

What do you think will never be the same for someone
who has read your book – especially if that someone is a
woman in her forties?

İnsan sevdiği şeylere mutlaka zaman yaratıyor. Uyku ve
dinlenme zamanlarından bir parça fedakârlık yapmak
gerekiyor tabii. Hepimiz profesyonel hayatımızda, zaman
yönetimi ile ilgili eğitimler de aldık. Fedakârlık yapacağım ve
yapamayacağım alanlarımı iyi tanımlıyorum. Çocuğum ve işim
bu anlamda her zaman öncelikli. Anlayışlı ve destekleyen bir
eşiniz olunca da bir şekilde zaman yaratabiliyorsunuz.

Ben insanların hayatlarını değiştirecek bir roman yazmayı
hedeflemedim. Sadece günümüz kadınından ve erkeğinden
izler bulunacak ve keyifle okunacak bir roman yazmak istedim.
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You can always manage to create the time for the things you love.
Of course, you have to sacrifice part of the time spent on sleep and
relaxation. We’ve all been educated as to how to manage time in
our professional lives. I’m well aware of which areas I can make
sacrifices in and which I can’t. As far as this goes, my children and
my work always come first. When you’ve got an understanding
and supporting husband, you’re always able to make the time.

I didn’t set out to write a novel that would change people’s lives. I
just wanted to write a novel that was fun to read and had traces of
the woman and man of our times.

Trend ••• hot wire

RÖPORTAJ INTERVIEW

Romanlar da filmler gibi gerçek hayatın birer
simülasyonudur. Şehirli ve ekonomik özgürlüğü olan bir
kadın üzerinden, ikili ilişkilerde kadınların başlarından
geçen bazı olaylara ayna tutmaya çalıştım. Aslında bu
anlattıklarım, profili ya da yaşadığı yer ne olursa olsun her
kadın erkek ilişkisinde yaşanan evrensel bazı duygular ve
olaylar. Birçok kadın okuyucum da geri bildirimlerinde
“Çok tanıdık duygular”, “Benim de başıma gelmişti”, “Ben
de böyle aşmıştım bu sorunu” gibi yorumlarda bulundu.
Daha genç yaştaki hemcinslerim ise bunlardan ders
çıkarmaya çalışacaklarını söyledi. Şunun için mutluyum
ki birçok kadın okuyucum kitabımı içselleştirdi. Çok akıcı
ve samimi buldular duyguları ve yaşananları. Ayrıca çok
ciddi sayıda erkek okuyucum olduğunu gözlemledim.
Eğer erkekler de kendi paylarında bazı içselleştirmelere
girmişlerse ne mutlu.
Neden 40’lı yaşlardaki kadınların kendilerini güçlü ve
güzel hissettiği yaş olduğunu düşünüyorsunuz?

Ben de bu yaşlarda bir kadın olarak söyleyebilirim ki; öncelikle
karakteriniz oturuyor. Hayattan ne beklediğinizi çok daha
iyi biliyorsunuz. Kariyer hayatınızda belli bir noktaya gelmiş
oluyorsunuz ve vücudunuzu daha iyi tanıyıp fiziksel olarak
kendinizle barışıyorsunuz. Bu açıdan kadının kendini sevdiği
yaşlar olarak görüyorum bu yılları.

Like films, novels are a simulation of real life. I tried to
highlight some of the things that happen to women in personal
relationships using an economically independent woman living
in the city. Actually, personality and location don’t really matter;
the things I talk about are universal feelings and events that occur
in any male-female relationship. I’ve gotten feedback from a lot of
women readers who say things like, “I’m very familiar with these
emotions” or, “That happened to me, too,” or “I did the same
thing to get over this problem”. Younger women have said they’d
try to use these as “life lessons”. What makes me happy is that a
lot of women readers have taken my book to heart. They found
the emotions and experiences very natural and familiar. What’s
more, I’ve noticed that I have a very significant number of men
readers. I’d be very happy if men would also take to heart some of
the things pertaining to them.

Why do you think that it is women in their 40s who
consider themselves to be strong and beautiful?

I can answer that as a woman in her 40s myself. Most
importantly, your character is established. You’re much more
aware of what it is that you expect from life. You’ve come to a
certain point in your career, and you’ve gotten to know your body
better and come to terms with your physical self. I consider these
the reasons why women of this age like themselves.
Have you got any thoughts of writing a new novel?

Kesinlikle var ama daha işin çok başındayım. Şu dönem
promosyon çalışmaları ve imza günleri nedeniyle “Gökten Üç
Elma Düşmüyor” kitabıma çok yoğunlaşmış durumdayım.
Bir de oğluma anlattığım masallardan derlediğim “Atlas’ın
Masalları” isimli bir masal kitabı hazırlığındayım.

Absolutely, but I’m just at the very beginning stages. I’m very
busy these days with “Gökten Üç Elma Düşmüyor (Three Apples
Aren’t Falling From the Sky)”. I’m involved with promotional
activities and book signings. I’m also involved in putting together
a book of fairytales called “Atlas’ın Masalları (Atlas’s Tales)” that
brings together the stories I’ve told my son.

Çok fazla uçmama rağmen hâlâ “Cabin Size” bir bavula sığma
konusunda sorunlarım var. Yanıma çok fazla şey almakla ilgili
problem yaşıyorum. Fakat olmazsa olmazlarım; kitabım, şarj
aletim ve bolca ayakkabı.

Even though I fly a lot, I still have trouble fitting everything into a
“Cabin Size” bag. I have problems because I always want to take
too much with me. But the absolute necessities are my book, my
charger, and lots of shoes.

Yakın gelecekte yeni bir roman düşünceniz var mı?

Seyahatlerinizde “Yanımda olmazsa olmaz” dediğiniz
kurtarıcılarınız var mıdır?

En sevdiğiniz seyahat rotası neresi?

Ben Avrupa sevenlerdenim. İtalya’da özellikle Toskana ve
İspanya’da Barselona hiç bıkmadan ve her mevsim gitmekten
zevk alacağım rotalar.
Sizce nereyi görmeden olmaz?

Toskana ve Capri. Ayrıca, çok uzak ama Buenos Aires görülmesi
ve hatta yaşanılması gereken bir yer.
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When you’re travelling, have you got any “lifesavers”
that you absolutely need to take with you?

What is your favourite travel destination?

I’m someone who loves Europe. Italy’s Tuscany Region and
Barcelona, Spain, in particular, are places that I never get tired of
and that I enjoy travelling to in any season.
Where would you say is a “must” to see?

Tuscany and Capri. And even though it’s very far away, Buenos
Aires is a “must-see” place, even a “must-live-in” place.

Trend ••• hot wire
SAHNE STAGE

ANADOLU ATEŞİ 1999 yılından
bu yana yaklaşık 40 milyon kişinin
izlediği Anadolu Ateşi, “15. Yıl Özel
Gösterisi” ile 17 Haziran’da Ankara
ODTÜ Vişnelik Sahnesi’nde seyirciyle
buluşuyor. Öncekilerden daha geniş
bir kadroyla izleyicilerin karşısına
çıkacak grubun bu gösterisini
kaçırmayın.
ANATOLIAN FIRE From 1999 until
today, Anadolu Ateşi (Anatolian
Fire) has performed in front of
close to 40 million people. On June
17, they’ll be performing their 15th
Year Special Anniversary Show for
audiences at the METU Vişnelik Stage
in Ankara. Don’t miss this show,
which will feature a larger cast than in
previous years.

anadoluatesi.com

ENKA 29. Yıl ENKA Kültür Sanat
Açıkhava Buluşmaları bu yaz da
heyecan yaratan performanslara
ev sahipliği yapıyor. 19 Haziran’da
“Semaver ve Kumpanya” adlı oyunla
başlayacak olan etkinlikler, 10
Ağustos’a kadar devam edecek.
ENKA Now in its 29th year, the
ENKA Culture and Arts Outdoor
Gatherings will once again be
hosting exciting performances.
The activities begin on June 19 with
the play “Semaver ve Kumpanya
(Samovar and Company)” and
continue until August 10.

GÖRMEDEN
OLMAZ

facebook.com/enkakultur

MUST
SEE

ÖKÜZ Ezop Sahne, Mike Bartlett
eseri “Öküz”ü, Hande Selen Canar’ın
yönetiminde, 9 Haziran’da İstanbul’da,
20 Haziran’da da İzmir’de seyirciyle
buluşturuyor. Oyun, iş hayatında
kanıtlanması zor, kimi zaman açık, kimi
zaman kapalı maruz kalınan “mobbing”e
dair bir hikâye anlatıyor.

ezopsahne.com
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BULL Ezop Sahne will be performing
Mike Bartlett’s “Öküz (Bull)” for
audiences in Istanbul on June 9 and
Izmir on June 20. Directed by Hande
Selen Canar, the play tells the story of
“bullying”, which can be hidden or out in
the open, but which is hard to prove in
the workplace.

GÜLDÜR GÜLDÜR Günlük hayatın
sıradan konularına farklı bir bakış
açısı ile yaklaşan, ekranların beğenilen
komedi programı “Güldür Güldür
Show”, 14-15 Haziran tarihlerinde İzmir
Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda
izleyenleri kahkahaya davet ediyor.
BARREL OF LAUGHS The muchloved “Güldür Güldür Show (Barrel
of Laughs)”, the television comedy
program that offers a different
perspective on ordinary subjects from
everyday life, is inviting everyone for
an evening of laughter at the Open-Air
Theatre in Izmir’s Kültürpark on
June 14-15.

bkmonline.net
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Altan Erkekli

“HAYATIN
iÇiNDE
OLMADAN
OYUNCULUK
OLMUYOR”
“YOU CAN’T ACT WITHOUT
PA RT I C I PAT I N G I N L I F E ”

GERÇEK HAYATTA ÜÇ ERKEK BABASI OLAN SANATÇI ALTAN ERKEKLI’YLE
BABALAR GÜNÜ’NE ÖZEL BIR SOHBET GERÇEKLEŞTIRDIK.
IN REAL LIFE, THE ACTOR ALTAN ERKEKLI IS THE FATHER OF THREE BOYS. WE
HAD A SPECIAL TALK WITH HIM TO SHARE WITH YOU THIS FATHER’S DAY.

Röportaj/Interwiev K Ü B R A Ç O L L A M B A O Ğ L U , Fotoğraf/Photo E L İ F K A H V E C İ
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“ÇOCUKLARIMIZI YALNIZCA
MADDI IHTIYAÇLARINI
GIDEREREK BÜYÜTMEYELIM.
DERTLERINI DE DINLEYELIM,
ONLARLA ARKADAŞ OLALIM.”
"LET’S NOT RAISE OUR
CHILDREN BY JUST MEETING
THEIR MATERIAL NEEDS. LET’S
LISTEN TO THEIR PROBLEMS,
AND LET’S BE THEIR FRIENDS."
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What kind of a father are you?

Nasıl bir babasınız?

Efe, Can ve Ali isminde üç oğlum var. Evine çok
bağlı, evcimen, mesleği itibariyle çocuklarına
zaman ayırmakta zorlanmış, bu yüzden her
anını çocuklarıyla, dolu dolu geçirmek isteyen
bir babayım.
Sizin babanızla olan ilişkiniz nasıldı?

Babam subaydı ve çok disiplinli bir insandı.
Ben ilkokuldan itibaren yatılı okudum. Çok
fazla aile ortamında olamadım. Yılda birkaç
gün görebiliyordum ailemi. Onlara çok hasret
kaldım. Bu yüzden ailem hep yanımda olsun
istiyorum. Ama herkesin kendine göre bir
hayatı var ve bu pek mümkün olmuyor tabii.

I have three sons: Efe, Can and Ali. I’m a father
who is very domesticated and tied to his home,
and who finds it difficult to spend time with his
children because of his work, so he wants to live
every moment he does have with them to the
fullest.

What was your relationship with your own
father like?

My father was a military officer and a very
disciplined person. From elementary school on I
attended boarding school. I wasn’t able to spend
a lot of time in a family environment. I was only
able to see my family a few days a year. I missed
them very much. This is why I always want to
have my family with me. But everyone has their
own lives, and so, of course, this isn’t really
possible.

Portre ••• portrait
Babanızdan size yansıyıp da
sürdürdüğünüz bir alışkanlığınız var mı?

Have you got any habits that you picked
up from your father?

“Susam Sokağı”nda “Edi”yi
seslendirmiştiniz. Bu deneyimin
çocuklarınızla olan iletişiminize katkısı
oldu mu?

You were the voice of “Eddie” on
“Sesame Street”. Did your relationship
with your children help you with this?

Babam, tabaktakilerin tamamen bitirilmesini
isterdi. “Aç olan insanları da düşüneceksiniz,
her şeyin değerini bilerek yaşayacaksınız”
derdi. Bu konuda ben de dikkatliyim. Ancak
şimdiki nesil tüketmeye meyilli olduğu için
pek değer vermiyor böyle şeylere. Hâlbuki
ben çocukken bir şişe gazoz içmek için bir
hafta beklerdim.

En küçüğe kahvaltı yaptırırken portakal
suyunu içmediğinde “Bay fil neden portakal
suyunu içmiyor? Hortumu mu bozuldu?”
diyorum en komik sesimle, arada maymun
veya tilki oluyorum, çeşitli hikâyelerle
kahvaltısını yapmasını sağlıyorum.
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My father always wanted us to finish
everything on our plates. He’d say: “Think
of the starving people, too. You need to
understand the value of everything.” I’m very
careful about this. But today’s generation
is so accustomed to consuming things they
don’t think things like this are very important,
whereas when I was a kid, I’d wait a week
before I’d even drink a soda.

When my youngest won’t drink his orange
juice with breakfast, I’ll say to him in my
funniest voice, “Why won’t Mr. Elephant
drink his orange juice? Is his trunk broken?
Sometimes I’ll be a monkey or a fox, and I’ll tell
him all kinds of stories so he’ll eat his breakfast.
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Oyuncu olmak birçok insanın hayali. İyi
bir karakter oyuncusu olmanın sırrını
sorsak...

A lot of people dream of being an actor.
Could you tell us the secret of being a
good character actor?

Tiyatro sahnesinde ne zaman
görebileceğiz sizi?

When will we get a chance to see you in
live theatre?

Size şöyle örnek vereyim. Bir röportajımda,
“İstanbul’da, Akbil (İstanbulkart) almamak
aptallık” demiştim, yadırgamışlardı beni.
Neden? “Ünlü olunca halkın arasına
karışamam, güneş gözlüğü takıp dolaşırım”
diye bir düşünce var sanırım. Gözlüğü
takarsan birçok şeyi göremezsin. Dizide
başrol oynuyorsun diye illâ ki en meşhur
restoranlarda yemek zorunda değilsin.
Adana’da, sokak tablacısında kebap yedin
mi hiç? Hayatın içinde olmazsanız olmuyor
oyunculuk.

Bu ay sahnelenecek “Direklerarası” isimli bir
gecelik oyunda meddah olacağım. Eylül ayında
ise “Şipane Türküleri” isimli müzikli gösteride,
oyuncu Şevket Özler’le birlikte, hayatımdan
kesitlerin de olacağı müzikal bir söyleşi
yapacağız.
Peki size Altan Erkekli’yi sorsak...

Oğlak burcuyum, inatçıyımdır. Kandırılmaya
çok müsaidim. Rahmetli babamın vasiyetiydi,
bana “İnsanları dinle” derdi. Herkes bir görevle
geldi bu dünyaya, herkesin bir hikâyesi var.
Dinlediğim hikâyelerde, oyuncu olan ben
olmama rağmen, hem de kötü oyunculuklarla
beni kandıranlar oluyor. İnanmış gibi
göründüklerim de oluyor bazen. Sırf onları
üzmemek için “Yahu bırak bu hikâyeleri”
diyemiyorum.
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I’ll give you an example. I once said in an
interview that it’s stupid not to buy an Akbil
transportation pass in Istanbul, and that was
considered strange. I suppose there’s some idea
that when you’re famous, you’ll walk around
wearing sunglasses and won’t mix with ordinary
people. If you wear sunglasses, there are many
things you can’t see. Just because you play the
lead in a TV show doesn’t mean you need to eat
in the most famous restaurants. You mean you’ve
never eaten kebab from a street vendor in Adana?
You can’t act if you don’t participate in life.
This month I’ll be the narrator in a one-night
performance of a play called “Direklerarası”. In
September, Şevket Özler and I will be presenting
a “musical conversation” featuring snippets
from my life in a musical show called “Şipane
Türküleri.”
What if we ask you about Altan Erkekli?

I’m a Capricorn, I’m stubborn, and I’m easy to
fool. When my father was alive, he’d say to me,
“Listen to people”. Everyone is on this earth for
a reason, and everyone has a story. I’ve listened
to stories, and I’ve been fooled. Even though I’m
the actor, I’ve been fooled, even by people who
are bad actors. Sometimes I’ll even pretend to
believe what I’ve seen. I won’t say, “Come on, quit
making up stories” just so I don’t make people
feel bad.
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Hangi yolla seyahat etmeyi tercih
ediyorsunuz?

Arabayla giderken, hoşuma giden bir yerde
durup manzaranın keyfini çıkarmayı severim.
Tabii zamana karşı yarıştığım bir şey yoksa!
Ancak ailecek arabayla seyahat edemiyoruz
maalesef, çocuklar sıkılıyor. Bu yüzden uçak ilk
tercihimiz.
Seyahat çantanızdaki olmazsa
olmazlarınız neler?

İç çamaşırı, çorap ve yürüyüş ayakkabım. Ve tabii
ki kitap.

How do you like to travel?

When I’m travelling by car, I like to stop
someplace that appeals to me along the road and
just enjoy the landscape. Of course, that’s if I’m not
racing to get someplace! But we can’t travel by car
as a family, because the kids get bored, which is
why our first choice is flying.
What are the things that you absolutely
must pack in your suitcase?

Underwear, socks, and my hiking shoes. And a
book, of course.

Which trip do you remember most vividly?

Avustralya’ya iki kez gittim. “Mutlaka görülmesi
gereken bir yer” dedim, iki ay sonra büyük bir
yangın çıktı. Şom ağızlılık yaptım. Yüzölçümü
çok geniş, nüfus az ve doğal güzellikleri çok fazla.
Tiyatro turnelerim sayesinde de yurt içinde
hemen hemen her yeri gezdim. Beni etkileyen
yerler arasında ilk aklıma gelenler; Kapadokya,
Fethiye, Artvin-Kafkasör Yaylası.

The first time I went to Australia. I said, “Here’s
a place you really need to see,” and two months
later, a huge fire broke out. I was a prophet of
doom. Australia covers a large area, has a small
population and a lot of natural beauty. Touring
with the theatre has taken me almost everywhere
in Turkey. The first places that come to mind
when I think about the places that have impressed
me are Cappadocia, Fethiye and the Kafkasör
Highlands in Artvin.

Çocuklarımızı yalnızca maddi ihtiyaçlarını
gidererek büyütmeyelim. Dertlerini de
dinleyelim, onlarla arkadaş olalım. Aksi takdirde
anne-baba olmanın ne anlamı var?

Let’s not raise our children by just meeting their
material needs. Let’s listen to their problems, and
let’s be their friends. Otherwise, what’s the point of
being a parent?

Hafızanızda en canlı olarak kalan
seyahatiniz hangisi?

Son olarak Babalar Günü mesajınız ne olur
okuyucularımıza?

Finally, do you have a Father’s Day
message for our readers?

“DIZIDE BAŞROL
OYNUYORSUN DIYE ILLÂ KI
EN MEŞHUR RESTORANLARDA
YEMEK ZORUNDA DEĞILSIN.”
"JUST BECAUSE YOU PLAY
THE LEAD IN A TV SHOW
DOESN’T MEAN YOU NEED TO
EAT IN THE MOST FAMOUS
RESTAURANTS."
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SİNEMA CINEMA

MUMYA 1932 ve 1999 yıllarında
çekilen “Mumya” filmlerine bir yenisi
daha ekleniyor. Tom Cruise’un
başrolde yer aldığı ve yönetmen
koltuğunda Alex Kurtzman’un oturduğu
film, 9 Haziran’da beyaz perdedeki
yerini alıyor.
THE MUMMY A new “Mummy”
film is joining the ones that were
made in 1932 and 1999. Directed
by Alex Kurtzman and starring Tom
Cruise, the film opens in cinemas
on June 9.

DEDE KORKUT HİKÂYELERİ Burak
Aksak'ın yazıp yönettiği komedi
türündeki “Dede Korkut Hikâyeleri”nde
Zafer Algöz, Necip Memili ve Devrim
Yakut gibi isimler rol alıyor. Film,
9 Haziran’da izleyici ile buluşuyor.
GRANDPA KORKUT’S STORIES
Written and directed by Burak
Aksak, the comedy “Dede Korkut
Hikâyeleri” features a cast of actors
that includes Zafer Algöz, Necip
Memili and Devrim Yakut. The film
will be out on June 9.

İZLEMEDEN
OLMAZ
MUST
WATC H
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TRANSFORMERS 5: SON ŞÖVALYE
Hayranlarının merakla takip ettiği
“Transformers” serisinin beşinci
filmi “Son Şövalye”nin yönetmen
koltuğunda Michael Bay oturuyor.
Bilimkurgu-aksiyon türündeki film,
23 Haziran’da vizyona giriyor.

KARA GÜN Gerçek bir hikâyeden ilhamını
alan film, Boston polis komiseri Ed Davis
üzerinden ilerliyor. 2013 yılından Boston
Maratonu bombalı saldırısına uzanan süreci
anlatan film, 23 Haziran’da vizyona giriyor.
Filmin başrollerini Melissa Benoist, Mark
Wahlberg, Michelle Monaghan paylaşıyor.

TRANSFORMERS 5: THE LAST KNIGHT
“Transformers” fans have been
looking forward to “The Last
Night”, the fifth film in the series.
Michael Bay directed this science
fiction-action movie, which will be
opening in cinemas on June 23.

PATRIOTS DAY Inspired by the 2013 Boston
Marathon bombing, the film tells the story
from the perspective of Boston Police
Commissioner Ed Davis. Melissa Benoist,
Mark Wahlberg and Michelle Monaghan
share the leads in this film, which will be in
cinemas as of June 23.

Trend ••• hot wire
KONSER CONCERT

ŞENAY LAMBAOĞLU Son yıllarda
çıkardığı albümlerle geniş bir hayran
kitlesine ulaşan Türk cazının özgün
seslerinden Şenay Lambaoğlu’nu, bu
yıl ilki düzenlenen İstanbul Bakırköy
Caz Günleri’nde, Bakırköy Leyla
Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde
dinleyebilirsiniz. Lambaoğlu’nun konseri
17 Haziran’da.

KENAN DOĞULU Türk pop müziğinin en
sevilen isimlerinden Kenan Doğulu, “İlk
Adımı Sen At” şarkısıyla yaza damgasını
vurmaya hazırlanıyor. Ünlü popçunun,
22 Haziran’da İstanbul Harbiye
Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde
geçmişten günümüze en güzel
şarkılarını seslendireceği konserini
kaçırmayın.

ŞENAY LAMBAOĞLU One of the
unique voices in Turkish jazz, Şenay
Lambaoğlu’s albums have earned her
a wide following in recent years. You
can hear her on June 17 at the Bakırköy
Leyla Gencer Opera and Art Centre as
part of Istanbul Bakırköy Jazz Days,
which is being organized for the first
time this year.

KENAN DOĞULU One of the best-loved
names in Turkish pop music, Kenan
Doğulu is ready to set his stamp on
the summer with his single, “İlk Adımı
Sen At (You Take the First Step)”. Don’t
miss this famous pop star perform his
hits from past and present at the Cemil
Topuzlu Open-Air Stage in Harbiye,
Istanbul on June 22.

leylagenceropera.com

DİNLEMEDEN
OLMAZ

gtrmuzik.com.tr

MUST
LISTEN

OZAN ÜNLÜ “Fanta Stage” beste ve
performans yarışmasında sözü ve
bestesi kendisine ait “Bu Yüzden” ile
birincilik alan Ozan Ünlü, söz ve müziği
yine kendisine ait “Ben Ölürsem”le
geçtiğimiz ay dinleyiciyle buluşmuştu.
Sanatçı Haziran ayı boyunca Bodrum’un
farklı mekânlarında sahne alıyor.
OZAN ÜNLÜ Ozan Ünlü took first prize
in the “Fanta Stage” composition and
performance competition with “Bu
Yüzden”, for which he wrote both the
words and music. He also penned both
the lyrics and melody of his recently
released “Ben Ölürsem”. Ünlü will be
appearing at various places in Bodrum
throughout the month of June.
facebook.com/ozanunluband
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TITI ROBIN-YER BAKIR Roman, Akdeniz
ve Doğu müziklerini harmanlayan
Fransız sanatçı Titi Robin, Türkiyeli
müzisyenlerden oluşan “Yer Bakır”
grubuyla, Haziran’daki Türkiye Fransız
Kültür Merkezi kültür etkinlikleri
çerçevesinde; Adana, Eskişehir, Ankara,
İzmir ve İstanbul’da müzikseverlerle
buluşuyor.
TITI ROBIN-YER BAKIR French musician
Titi Robin who blends Roman, Mediterranean
and Eastern music, performs together with
“Yer Bakır”, his group of musicians from
Turkey in five different cities as part of an
event organized by the French Cultural
Centre in Turkey. Music-lovers will be able to
catch them in Adana, in Eskişehir, in Ankara,
in Izmir and in İstanbul, in June.
ifturquie.org

Trend ••• hot wire
FESTİVAL FESTIVAL

En Uzun Açıkhava
Film Festivali
İstanbul’da!
UNIQ İstanbul, gelenekselleşen film gecelerine, Başka
Sinema iş birliğinde, UNIQ Açıkhava Film Festivali ile devam
ediyor. 1 Haziran’da, bu yılın en çok konuşulan filmlerinden
“La La Land” ile başlayacak festival, ölümünün birinci
yıldönümünde Tarık Akan’ın anısına gösterilecek “Sürü” ile
16 Eylül’de kapanacak. Sinemaseverleri haftanın üç
günü seçkin filmlerle buluşturacak etkinlik, aynı zamanda
Türkiye’nin en uzun süren açıkhava sinema festivali olacak.
Cannes, Berlin, Venedik gibi saygın festivallerden ödülle
dönmüş, Oscar kazanmış ya da aday olmuş filmler, dünyaca
ünlü yönetmenlerin son filmleri, Türkiye’de son bir yılda
yapılmış önemli bağımsız sinema örnekleri ve dahası bu yaz
UNIQ İstanbul’da. U N I Q I S TA N B U L . C O M

OPEN-AIR FILM FE STIVAL
I N I S TA N B U L
UNIQ Istanbul’s film nights are becoming a tradition, and
together with Başka Sinema, they’re now presenting the
UNIQ Open-Air Film Festival. The festival opens on June 1 with
one of this year’s most talked-about films, "La La Land", and
closes on September 16 with “Sürü”, in commemoration of
the one-year anniversary of the death of Tarık Akan. Turkey’s
longest open-air film festival, the event offers film-lovers the
chance to see films three days a week. This summer, UNIQ
Istanbul will feature films that have captured awards at such
respected festivals as those in Cannes, Berlin and Venice
as well as the latest efforts from world-renown directors
and some of this year’s important examples of independent
cinema. U N I Q I S TA N B U L . C O M
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Beyond Your Dreams

DE 0 800 182 25 70 NL 0 800 022 14 69

+90 850 532 07 00
www.delphinhotel.com

RU 8 800 100 96 11 UK 0 800 048 88 15

Trend ••• hot wire
HAKKINDA ABOUT

Röportaj / Interview K Ü B R A Ç O L L A M B A O Ğ L U

“Zamanda Yolculuğu
Geleceğe Değil
Geçmişe Yapardım”

“ I ’D R AT H E R T R AV E L BAC K I N T I M E T H A N I N TO T H E F U T U R E ”
Amerikalı aktör James Tolkan, “Geleceğe Dönüş” filmindeki, zaman makinasına
dönüşen spor otomobil DeLorean DMC-12 ile birlikte İstanbul Palladium AVM’ye
konuk oldu. Biz de bu vesileyle kendisiyle sohbet etme şansı yakaladık.
We got a chance to speak with American actor James Tolkan when he was a guest of
the Istanbul Palladium mall, along with the DeLorean DMC-12 that doubled as a time
machine in the film “Back to the Future”.
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HAKKINDA ABOUT

Kendisini “Geleceğe Dönüş” filminde Micheal J. Fox’un
korkulu rüyası lise müdürü olarak tanıdık. Sonrasında “Top
Gun” filminde Tom Cruise ve arkadaşlarını azarlayan komutan
olarak hafızalarımıza kazındı.

We first got to know him as the high-school principal of
Michael J. Fox’s nightmares in “Back to the Future”. Later, he
etched himself in our memories as the commanding officer
who told off Tom Cruise and his friends in the film “Top Gun”.

Tahminimden çok daha keyif aldığım bir şehir oldu. Özellikle
tatlılarınıza bayıldığımı itiraf etmeliyim.

It’s a city where I’ve enjoyed myself much more than I thought I
would. I must confess, I especially enjoy the desserts.

İstanbul’a ilk gelişiniz, nasıl buldunuz şehrimizi?

Neden sizce hâlâ “Geleceğe Dönüş” filmi ilk günkü gibi
izleniyor, etkisini kaybetmedi?

Ne kadar ilginç değil mi? Üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen
insanlar hâlâ çok severek izliyor. O kadar sıra dışı bir hikâye ve
konsepti o kadar özel ki, aynı zamanda film endüstrisinde de
bir ilk bence.
“Top Gun” ve “Geleceğe Dönüş” filmlerindeki
karakterlerinize hayat verirken ailenizden veya
yakın çevrenizden ilham aldığınız kişiler oldu mu?

Eğer aktörseniz dünyaya açık olmanız gerekir. Size neyin
ilham vereceği hiçbir zaman belli olmaz. Bir kapının
açılmasından, gökyüzüne baktığınız anlardan bile ilham
alabilirsiniz. “Top Gun” filmindeki karakterim için de
ilhamımı aktörlük öncesi denizci olduğum dönemdeki
komutanlarımdan almıştım.
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This is your first time in Istanbul. How do you like the city?

What do you think it is that makes the film “Back to the
Future” as interesting to watch now as when it was
first released?

It’s really interesting, isn’t it? Even though it’s more than 30 years
old, people still love to watch it. It’s such an unusual story and
concept, so special, and I think it’s a first for the film industry.
In your portrayal of characters in the films “Top Gun”
and “Back to the Future”, were you inspired by any
family members or close friends?

If you’re an actor, you need to be open to the world. It’s never
clear what is going to inspire you. You might even find inspiration
the moment a door is opened, or when you look up and see the
sky. For my character in the film “Top Gun”, I got my inspiration
from my commanding officers when I was in the navy, before I
became an actor.

Trend ••• hot wire
HAKKINDA ABOUT

Sizi özellikle otoriter rollerde görmeye alışkınız. Hiç
romantik bir karakteri canlandırdınız mı?

We’re particularly used to seeing you in roles of authority.
Have you ever played a romantic character?

Dünyada görmek istediğiniz bir yer var mı?

Is there any place in the world you’d like to visit?

“Love and Death” filmini gördünüz mü? Bir Woody Allen
filmidir. Diane Keaton ile öpüşme sahnem vardı. İlk ve son
romantik sahnem de bu oldu. Bana bir bakın Allah aşkına, hiç
bende romantik bir tip var mı? (Gülüyor)
Roma en çok görmek istediğim yerlerin başında geliyor.
İstanbul’a da gelmemiştim ve şu an bu şehirde olmaktan ne
kadar mutlu olduğumu anlatamam.
En favori şehriniz hangisi diye sorsam?

Hiç düşünmeden eşim ve iki köpeğimle vakit geçirdiğim New
York, Lake Placid derim.

Klasik bir soru ama sormadan olmaz; zamanda yolculuk
yapma imkânınız olsaydı geleceğe mi geçmişe mi
gitmeyi tercih ederdiniz?

Geçmiş olurdu. Maalesef gelecek felaket olacak diye
düşünüyorum.

Geçmişte özellikle tercih ettiğiniz bir dönem var mı?

1930 ve 40’larda, gençken yaşadığım yerlerde tekrar vakit
geçirmek isterdim açıkçası.
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Have you seen “Love and Death”? It’s a Woody Allen film. There
was a scene where Diane Keaton and I kissed. It was my first and
last romantic scene. For god’s sake, take a look at me: Do I look like
the romantic type to you? (Laughs)

Rome is at the top of the places I’d like to visit. I hadn’t been to
Istanbul, either, and I can’t tell you how happy I am to be in this city
now.
Could I ask you which is your favourite city?

There’s no question, it’s Lake Placid, New York , where I spent time
with my wife and two dogs.
It’s a classic question, but I can’t avoid it: If you had the
chance to travel in time, would you rather go back to the
past, or into the future?

It would be the past. Sadly, I think the future is going to be
disastrous.

Is there a particular period in the past that you’d choose?

Honestly, I’d like to go back to the 1930s and 1940s and revisit the
places where I spent my youth.

••• seyahat

Travel

DÜNYADAN ve TÜRKİYE’DEN GEZİ NOTLARI

BODRUM

TRAVEL NOTES from TURKEY and the WORLD

Seyahat ••• travel

Life Around the
Bodrum Peninsula

BODRUM
V E YA Ş A M A D A L A R I

82 • PEGASUS • HAZİRAN / JUNE 2017

Bodrum yolunda, Torba kavşağını geçip de Yokuşbaşı’na yaklaşırken,
bir anda o güzelim manzara ve Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir
Kabaağaçlı’nın dizeleri karşılar sizi. Balıkçı, daha Bodrum’a
varmadan bu toprakların sırrını verir size, usulca:

Merhaba!
Yokuşbaşı’na geldiğinde Bodrum’u göreceksin.
Sanma ki sen geldiğin gibi gideceksin.
Senden öncekiler de böyleydiler,
Akıllarını hep Bodrum’da bırakıp gittiler ...
On the road to Bodrum, as you pass the Torba intersection and

approach Yokuşbaşı, you’ll suddenly encounter that lovely
view and the lines of Cevat Şakir Kabaağaçlı, the “Fisherman of

Halicarnassus”. His words silently reveal to you the secrets of this
land before you even arrive in Bodrum:

Hello!
When you reach Yokuşbaşı, you’ll see Bodrum.
Don’t think you’ll leave as you came.
The ones before you were like that,
And they always left their thoughts behind in Bodrum.

PEGASUS
UÇURUYOR
FLY WITH
PEGASUS

Yazı / By Ö Y K Ü B A D U R

Cennet koyları, turkuaza boyalı suları, bembeyaz
kutu kutu evleri, duvarlara tutunmuş pembe-beyaz
begonvilleri, hayat dolu sokakları, tarih kokan
coğrafyası, yerlisi yabancısıyla Bodrum, Bodrum...
Heavenly coves, turquoise-coloured water, little white
houses, pink-and-white bougainvillea clinging to the
walls, streets filled with life, a geography with a history,
natives and foreigners, Bodrum, Bodrum...

İstanbul
Sabiha Gökçen
Havalimanı’ndan
Bodrum’a
haftanın her
günü her şey
dâhil 69,99 TL’den
başlayan fiyatlarla
uçabilirsiniz.
You can fly to
Bodrum from
İstanbul Sabiha
Gökçen Airport
with Pegasus’ daily
flights; all-inclusive
prices start at
69.99 TL.
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Antik çağların Halikarnassos’u, bugünün
Bodrum’u... Yeşili maviyle buluşturan,
Ege’nin her daim gözbebeği Bodrum,
doğası, denizi, tarihi ve zamanın başına
buyruk akıp gittiği günlük yaşamıyla bir
başka diyar. Bodrum Yarımadası’nın üç
bir yanına dağılan koyları, sizi mavinin en
güzel tonlarıyla buluştururken, her biri
adeta farklı bir yaşam adası olan köyleri,
dilediğiniz an’ı yaşama fırsatı sunar size.
Yerlisiyle, dışarıdan gelip buralara yerleşen
ve hayatını yeniden kuranıyla, yerli ve
yabancı turistiyle, Bodrum’un merkezinde
de, köylerinde de başka türlü bir yaşam akıp
gider. Bodrum’daysanız eğer, her halükârda
kendinizi ait hissedeceğiniz bir köşe
bulursunuz.
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Back in the time of Halicarnassus, and in the
Bodrum of today... with its mixture of green
and blue, Bodrum has always been the shining
star of the Aegean. With its nature, sea, history
and daily life, in which time flows at its own
pace, Bodrum is a world unto itself. Surrounded
on three sides by a ring of coves that reveal
a mixture of blue and green, the Bodrum
Peninsula offers you the opportunity to enjoy
the moment as you like, with each of its towns
presenting separate little islands of life. Life has
a different rhythm in central Bodrum and the
surrounding towns, which are filled with locals,
outsiders who have settled here to start life
anew, and tourists from Turkey and abroad. If
you’re in Bodrum, you’ll be sure to find yourself
your own little corner where you’ll feel at home.

Seyahat ••• travel
Bodrum-Merkez
Önce, 1406-1522 yılları arasında Saint Jean
Şövalyeleri tarafından inşa edilen kale,
kalenin içinde yer alan ve dünyanın en önemli
arkeolojik adreslerinden biri kabul edilen
Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, kalenin
etrafına dağılan daracık sokaklar, sokaklara
yayılan eğlence mekânları, Bodrum’a her
yolu düşenin bir mola vermeden dönmediği
Denizciler Kahvesi, kahvenin önünden başlayıp
Milta Marina’ya kadar uzanan; çoğu yerel
ustaların mahir ellerinden çıkan ve sizi yakın
çevredeki güzelim koylara taşıyan –ahşapguletler ve küçüklü büyüklü diğer tur tekneleri,
bu yol boyunca seyyar tezgâhlara dağılmış,
rengârenk takılar, resimler, şapkalar, mumlar,
seramikler... Sonra hangi mutfağı tercih
ederseniz edin, bulabileceğiniz restoranlar.
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Central Bodrum
First, the castle, constructed by the Knights of St.
John between the years 1406-1522; the Bodrum
Museum of Underwater Archaeology, located
inside the castle, considered one of the most
important places of archaeological interest in the
world; the narrow streets surrounding the castle,
and the pubs that are lined up along them; where all
roads in Bodrum lead, to the Mariner’s Cafe, where
anyone who finds themselves in Bodrum stops for
a break; and stretching between the cafe and the
Milta Marina, tour boats, large and small, including
the “gulets”, the wooden sailing ships, built by the
talented hands of local shipwrights, all of which will
carry you to the nearby coves; the stalls set up along
the way, selling colourful jewellery, paintings, hats,
candles, ceramics... And the restaurants, no matter
what your choice of cuisine is.

Seyahat ••• travel

HALİKARNAS MOZOLESİ
MAUSOLEUM OF HALICARNASSUS

AMFİ-TİYATRO AMPHITHEATRE
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Peki ya tarih?
Bodrum, Eski Dünya’nın yedi harikasından
birine; MÖ 300’lerde Karya Kralı
Mausolos’un eşi Kraliçe Artemisia için
yaptırdığı Halikarnas Mozolesi’ne ev
sahipliği yapmış bir coğrafya. Bugüne,
Tepecik Mahallesi’nde küçücük bir
alana sıkışan izleri kalmış olsa da,
şanslıysanız eğer, buradaki eski evlerin
duvarlarında Mozole’nin bir kaç taşına
rastlayabiliyorsunuz. Mozole’nin hemen
üst tarafındaki ana yolun kenarında ise
antik amfi-tiyatro yükseliyor. Binlerce
kişilik bir kapasiteye sahip bu tiyatro,
geçirdiği restorasyondan sonra, Bodrum’un
yaz konserlerine ve festivallerine ev
sahipliği yapıyor bugün. Sözün özü,
Bodrum-Merkez, Yarımada’nın köylerine
dağılan herkesin uğramadan geçemediği,
ortak bir yaşam alanı.

And what about history?
Bodrum is home to one of the seven wonders
of the ancient world, the Mausoleum of
Halicarnassus, the 3rd-century-B.C. king of
Caria, whose monument was built by Queen
Artemisia, his wife. Today, the remains of the
mausoleum are cramped into a tiny spot in the
Tepecik neighbourhood, but if you’re lucky,
you’ll come across a few of the stones from the
mausoleum in the walls of the old houses around
here. The ancient amphitheatre rises above the
main road that passes above the mausoleum.
With its capacity to accommodate thousands,
this ancient theatre has been restored and is
used today to host Bodrum’s summer concerts
and festivals. In short, central Bodrum is the
main centre of life and the point of contact
through which everyone passes as they spread
out among the different towns along the
Peninsula.

% 100 Yerli
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GÜMBET

BİTEZ

Gümbet
Denizi, plajları, su sporları, geceleri yükselen
eğlence hayatı ve her keseye uygun konaklama
alternatifleriyle dikkat çeken ve merkeze
yalnızca iki kilometre uzaklıkta bulunan
Gümbet, özellikle yabancı turistlerin uğrak
yeri. Gün boyu; rüzgâr sörfü, parasailing, dalış
ve su kayağı ile denizin tadını çıkaran tatilciler
için geceler, sabahın ilk ışıklarına kadar süren
yüksek perdeden eğlence anlamına geliyor.
Bitez
Gümbet’e çok yakın ama oradakinden çok
farklı bir yaşamın aktığı Bitez, Yarımada’da
kendine has özellikleri koruyarak gelişen
bir kaç köyden biri. Merkeze sekiz kilometre
uzaklıktaki Bitez; bağları, mandalina bahçeleri,
eski taş evlerini saran begonvilleri, küçük
meydanındaki ünlü dondurmacısı ve Çapkın
Manav’ıyla turistlerden çok yerleşiklerin köyü.
Turistik bölgesi Bitez Yalı ise, sükûneti, mavi
bayraklı plajları, sahile yayılan ve her damak
zevkine uygun alternatif sunan restoranları,
denize yakın otel ve pansiyonları nedeniyle
tercih ediliyor.
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Gümbet
Sea, beaches, water sports, night life and
accommodation alternatives to suit every wallet,
Gümbet is just two kilometres from the centre of
Bodrum, and it caters to foreign tourists. By day,
holidaymakers enjoy themselves along the seaside,
windsurfing, parasailing, diving, and waterskiing, but
Gümbet is known for its full-on night-time partying,
which keeps on going until the first light of dawn.
Bitez
While it’s very close to Gümbet, the pace of life in
Bitez is completely different. It’s one of the few
places on the peninsula that’s managed to preserve
its own identity as it has developed. The residents
outnumber the tourists in Bitez, which is eight
kilometres from the centre of Bodrum and is known
for its tangerine orchards and old stone houses
covered in bougainvillea as well as the famous
ice cream parlour on its small main square and
the “Çapkın (Casanova)” green-grocer. The more
touristy part along the shore of Bitez is preferred
for its peaceful “Blue Flag” beaches and the hotels,
pensions, and restaurants catering to all kinds of
tastes that are strung along the seaside.

www.soskin.com.tr
SoskinTr

soskinparis_turkiye
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Ortakent-Yahşi
Ortakent is a village that has developed while
preserving its geographical feel, local culture
and architectural characteristics. The villagers
are knit community, but one that’s also open
to people who’ve settled, and even to those
who are just passing through. Stone houses
secluded within orchards where you can reach
out your hand and pluck tangerines right off
the trees, a sea awarded a Blue Flag, a score
of fish restaurants along the water’s edge, a
small protected quay and an atmosphere of
serenity attract people to Ortakent, which is 12
kilometres from the centre. The stretch between
Ortakent-Yahşi and Kargı Bay, and Kargı itself,
where day-tripping boats drop anchor, are
among the most beautiful spots.
ORTAKENT

Ortakent-Yahşi
Coğrafi dokusunu, yerel kültürel ve mimari
özelliklerini koruyarak gelişen bir köy
Ortakent. Bu köy ahalisinin sıkı sıkıya bağlı
olduğu yaşamlarında, dışarıdan gelip buralara
yerleşenler için de, buradan gelip geçenler için
de samimiyetle açacakları bir yer var mutlaka.
Merkeze 12 km uzaklıktaki belde, elinizi uzatıp
mandalina koparabileceğiniz bahçeleri, bu
bahçelerin içine saklanmış taş evleri, mavi
bayrakla ödüllendirilen berrak denizi, plajları,
sahile yayılan balık restoranları, küçük
tekne barınağı ve sükûnetiyle dikkat çekiyor.
Ortakent-Yahşi’den Kargı Koyu’na uzanan
sahil ve günlük teknelerin uğrak yeri olan Kargı
Koyu ise, Bodrum Yarımadası’nın en güzel
coğrafi parçaları arasında yer alıyor.
Turgutreis
Merkeze 20 km uzaklıkta, geniş bir
yerleşim alanına yayılan ve Bodrum’dan
sonra Yarımada’nın en kalabalık bölgesi
olan Turgutreis’te, adeta Bodrum’un tüm
köylerinden bağımsız bir hayat akıp gidiyor.
Çarşısı, sık konut dokusu, parkları ve ticaret
alanlarıyla küçük bir şehir kimliğine bürünmüş
olan Turgutreis, dışarıdan gelip Yarımada’ya
yerleşen sayısının en yüksek olduğu yerlerden
biri. Turgutreis’in geniş bir alana yayılan
marinası, bölgede ticari ve kültürel anlamda,
önemli bir çekim alanı yaratıyor. Yarımada’nın
en batısındaki yerleşmelerden biri olduğu
için, Turgutreis’in deniz manzarasını ise, açık
havalarda çıplak gözle binaları dahi görülebilen
Yunanistan’ın Kos Adası oluşturuyor.
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*Mavi bayraklı
plaj listesi için
mavibayrak.
org.tr’den bilgi
alınabilir.
A list of Blue
Flag beaches
is available on
the web site
mavibayrak.org.tr
TURGUTREİS

Turgutreis
Located 20 kilometres from the centre,
Turgutreis is a large, spread-out settlement and
the most crowded area on the peninsula after
Bodrum. Life goes on in Turgutreis without any
connection to the rest of Bodrum. The main
shopping area, crowded residential sections,
parks and shopping areas have transformed
Turgutreis into a small city, and it’s one of the
areas with the highest number of residents who
have come to the peninsula from someplace
else. The Turgutreis marina is spread out over
a large space and is an important draw in terms
of commerce as well as culture. On a clear day,
you can look across the sea from Turgutreis, the
most western town on the peninsula, and see the
Greek island of Kos, including the buildings, and
you don’t even need binoculars.
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Gümüşlük
Myndos Antik Kenti’nin kalıntıları ve
barındırdığı kültür hazineleri ile Gümüşlük,
yıllar önce “Arkeolojik Sit Alanı” ilan edilmiş.
Bodrum’a 23 km uzaklıktaki Gümüşlük’ün,
sadece size özel hissi veren küçük ve kapalı
koyunda gün boyu denizin ve sahilin keyfini
çıkardıktan sonra, akşam deniz kenarında,
kabakların içine yerleştirilmiş renkli ışıklar
altındaki balık restoranlarında, gün batımının
ve yemeğin tadını çıkarabilirsiniz. Özel
tekne turlarının vazgeçilmez duraklarından
Gümüşlük’te, her yıl Ekim ayında düzenlenen
“Bodrum Cup” tekne yarışlarının kapanış
seremonisi de gerçekleşiyor. Buraya
kadar gelmişken; Myndos Antik Kenti’nin
kalıntılarını, Tavşan Adası’nı, biri Bizans
dönemine tarihlenen ve bugün sanat evi olarak
kullanılan, diğeri restorana çevrilen iki kiliseyi,
geleneksel taş evleriyle Karakaya Köyü’nü ve
yel değirmenlerini görmeden, sahile doğru
uzanan stantlardan ya da ünlü “Cadı”dan bir
Gümüşlük hatırası edinmeden dönmemek
gerekiyor.
Yalıkavak
Yel değirmenleri ve narenciyesi ile ünlü
Yalıkavak, merkeze 18 km uzaklıkta
bulunuyor. Çarpıcı koyları ile Bodrum’un en
popüler adresleri arasında yer alan belde, yat
turizminin de vazgeçilmez duraklarından
biri. Sayısız tekneyi kucaklayan marinası;
mağazaları, kafeleri ve restoranlarıyla, geniş
bir coğrafyaya hizmet veriyor. Yarımada’nın
en fazla rüzgâr alan yerlerinden biri olan
Yalıkavak, sörf tutkunları için de çekici bir
adres. Hem yazlıkçı, hem yaz-kış yerleşik
nüfusunun yüksekliğiyle dikkat çeken
Yalıkavak’ın pazarı ise, Bodrum’un en büyüğü
ve en renklisi. Yalıkavak, “Arkeolojik Sit Alanı”
ilân edilen bölge sınırları içinde, pek çok tarihi
kalıntıya da ev sahipliği yapıyor.
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GÜMÜŞLÜK

YALIKAVAK

Gümüşlük
Gümüşlük is 23 kilometers away from the
centre of Bodrum. Years ago, it was declared a
“Protected Archaeological Site” because of the
cultural treasures and remains of the ancient
city of Myndos. The small, enclosed bay at
Gümüşlük feels as if it’s your own private spot,
and after spending the day there enjoying the sea
and sun, you can spend your evening enjoying
the sunset and a meal under the coloured lights
of the gourd lamps at one of the seaside fish
restaurants. One of the essential stops for private
boat tours, Gümüşlük is also the site of the
closing ceremonies of the Bodrum Cup, which is
held every October. When you go to Gümüşlük,
the “must-dos” include the ruins of the ancient
city of Myndos, “Tavşan (Rabbit)” Island, two
Byzantine churches (now an art gallery and
a restaurant), the traditional stone houses of
Karakaya Village, and the windmills. Don’t leave
without picking up a souvenir of Gümüşlük from
one of the stalls lining the way to the beach or
from the well-known shop, “Cadı (Witch)”.
Yalıkavak
Famous for its windmills and its citrus
orchards, Yalıkavak is 18 km from the centre of
Bodrum, and its striking bays make it one of the
most popular destinations in Bodrum as well as
an essential port for yacht tourism. The marina
harbours countless yachts and includes shops,
cafes and restaurants that attract people from
far and wide. As one of the windiest spots on
the peninsula, Yalıkavak is also a draw for wind
surfing enthusiasts. Yalıkavak’s population,
made up of summer as well as year-round
residents, is noticeably rising, and the town’s
farmers’ market is one of the largest and most
colourful in Bodrum. Yalıkavak is also home
to an Archaeological Protected Site with
numerous historical remains.
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GÖLTÜRKBÜKÜ

Göltürkbükü
Geçmişte ayrı ayrı köyler olan Gölköy
ve Türkbükü’nün birleşmesiyle oluşan
Göltürkbükü, merkeze 23 km mesafede yer
alıyor. Belde uzun kumsalı, denizi ve yaz
aylarında yükselen sosyal yaşamıyla bir cazibe
merkezine dönüşmüş durumda. Önceleri
karayolu olmadığı için yalnızca deniz yoluyla
ulaşım sağlanan Göltürkbükü, şimdilerde
turist akınına uğruyor. Gün içinde müziğin
eksik olmadığı mavi bayraklı plajlarında
başlayan eğlence, akşamları da devam ediyor.
Göltürkbükü, dinlenmek isteyenler için değil,
daha ziyade enerji dolu ve prestijli bir tatil
geçirmek isteyenler için, Bodrum’un en doğru
adreslerinden biri.
Torba
Torba, Bodrum’a sadece beş kilometre
uzaklıkta, Yarımada’nın kuzeyinde, Zeytinli
Burun ile Boz Burun arasında kalan doğal
bir liman etrafına yerleşmiş sakin, küçük
ve yeşil bir köy. Liman, kapalı olduğu için
rüzgârın en sert estiği günlerde bile denizi
dalgalanmıyor. Son yıllarda lüks otelleriyle
öne çıkan Torba’nın sahili boyunca lokantalar
sıralanıyor. Bodrum’un bilinen en eski sakinleri
Leleg halkına da ev sahipliği yapmış olan bu
belde, mavi bayraklı plajları ve sakin deniziyle
vazgeçilmez yaz adreslerinden biri.
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TORBA

Torba, Bodrum’un
bilinen en eski
sakinleri Leleg
halkına da ev sahipliği
yapmış.
Torba was home to
the Lelegs, the oldest
group known to have
resided in Bodrum.

Göltürkbükü
Göltürkbükü was formed from the union of
two formerly separate villages, Gölköy and
Türkbükü, and is 23 km from the centre of
Bodrum. The town’s long sand beach, sea, and
a social life that peaks during the summer have
turned it into a centre of attraction. A lack of
roads once meant that Göltürkbükü was only
accessible by sea, but now it receives a steady
flow of tourists. With beaches featuring music
as well as Blue Flags, the partying begins
during the day and continues into the evening.
Göltürkbükü is no place for anyone wanting to
relax; on the contrary, it’s the correct address in
Bodrum for anyone wanting an energy-filled,
prestigious holiday.
Torba
Torba is a quiet, small, green village located on
a natural harbour between Zeytinli Burun and
Boz Burun only five kilometres from the centre
of Bodrum. Because it is a protected harbour, the
sea here is calm, even on days when the wind is
at its fiercest. In the past few years, luxury hotels
have brought Torba into prominence, and the
length of the shoreline is filled with restaurants.
This area was home to the Lelegs, the oldest
group known to have resided in Bodrum, and
with Blue-Flag beaches and a calm sea, it’s one of
the best places to be in summer.

OPENING: SATURDAY,
OPE
10.06.2017
7
BODRUM / BARDAKÇI / DEĞİRMENBURNU
ĞİRMENBU
URNU
www.evakleinbodrum.com
w
m.com
facebook.com/evakleinbodrum
face
ebook.com/evaklein
nbodrum
0252 3132282
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The Land
Where
The Earth
an d Wa te r
Embrace:
HALFETİ
YA Z I : B AT U H A N S A R I C A N

PEGASUS
UÇURUYOR
FLY WITH
PEGASUS

İstanbul
Sabiha Gökçen
Havalimanı’ndan
Şanlıurfa’ya
haftanın her günü
her şey dâhil
104,99 TL’den
başlayan fiyatlarla
uçabilirsiniz.
You can fly to
Şanlıurfa from
İstanbul Sabiha
Gökçen Airport
with Pegasus’ daily
flights; all-inclusive
prices start at
104.99 TL.
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İnsana “iyi ki yaşıyorum ve bu havayı soluyorum”
dedirten doğası, halkının cana yakınlığı ve
damak çatlatan lezzetleriyle huzur ve hoşgörüyü
uzaklarda aramayın: İşte Halfeti!
You don’t need to look far to find peace and happiness.
Halfeti has it all: Nature that makes you say “I’m glad to
be alive and breathing in this air”, people who are warm
and genuine, and meals that will thrill your palate...

To p r a k l a S u y u n K u c a k l a ş t ı ğ ı

HALFETİ
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Halfeti’de “Meyve Yemekleri Festivali”
düzenleyen Slow Food’un davetiyle katıldığım
Şanlıurfa ve Halfeti turum, bu bereketli
topraklarda olmak için en güzel zamanlardan
birine, Nisan ayının son haftasına rastlıyor.
Ancak zamanımız çok kısa ve gidip görecek
çok şey var.

An invitation to attend the “Meyve Yemekleri
Festivali (Festival of Fruit Cuisine)” in Halfeti
oganized by Slow Food meant that my tour of
Şanlıurfa and Halfeti took place during the last
week in April, which just happens to be one of
the best times to be in the region. But our time is
short, and there’s a lot to see and do.

Şanlıurfa’dan Geçerken...
Tarihte ilk medeniyetlerin yeşerdiği bereketli
hilalin sırtındaki Şanlıurfa’da; Arkeoloji Müzesi,
Arkeopark ve Edessa Mozaik Müzesi’nden
oluşan müze kompleksine gidiyoruz
ayağımızın tozuyla. Balıklıgöl yakınında
200 dönümlük bir alana inşa edilen ve tümü
2015’de ziyarete açılan Haleplibahçe Müze
Kompleksi’nde, Göbeklitepe buluntuları
dahil, Paleolitik Çağ’dan İslamiyet
dönemine kadar uzanan, yaklaşık 10.000
eser sergileniyor. Müze, 34.000 m2 kapalı
alanıyla Türkiye’nin en büyüğü olma özelliğini
taşıyor. Müze kompleksinde, Harran’daki
kazı çalışmalarından elde edilen eserlerin
yanı sıra, yöredeki diğer höyüklerde ve eski
iskân yerlerindeki çalışmalar sonucu ortaya
çıkarılan kültür varlıkları, kronolojik sıralama
ile ayrı vitrinlerde, balmumu heykellerle
oluşturulan canlandırmalarla teşhir ediliyor.
Müze turumuz kısa da olsa, bu eşsiz kültürel
hazinelerin arasında, adeta çağlar arasında
bir zaman yolculuğuna çıkıyoruz. Müze
gezilerinin ardından çarşıda, Haşimiye
Meydanı yakınlarındaki Gümrük Hanı’nda
yemek yemeye geliyor sıra.

When in Şanlıurfa...
We’re wandering through the Archeological
Museum, Archeopark and Edessa Mosaic
Museum that make up the Haleplibahçe museum
complex in Şanlıurfa, which sits along the arch
of the Fertile Crescent, home to the world’s first
civilizations. Built on a 200-acre piece of land
close to Balıklıgöl, the entire museum complex
was opened to visitors in 2015. Its collection,
which includes findings from Göbeklitepe,
contains close to 10,000 objects, from the
Paleolithic Era to the Age of Islam. With 34,000
square meters of enclosed space, it’s the largest
museum in Turkey. The museum complex
features artefacts uncovered from excavations
at Harran, along with cultural treasures brought
to light as a result of activities at other mounds
and old settlements in the vicinity, all arranged
chronologically in separate displays that include
wax-figure re-enactments. Even though our tour
of the museum is a short one, being inside this
incomparable cultural treasure trove is truly like
taking a journey through different ages in time.
Next up after our museum tour is lunch at the
Gümrük Caravanserai near Haşimiye Plaza in
downtown Urfa.

MOZAİK MÜZESİ MOSAIC MUSEUM

100 • PEGASUS • HAZİRAN / JUNE 2017

ŞANLIURFA MÜZESİ SANLIURFA MUSEUM

1563 Yılında Urfa Sancakbeyi Halhallı Behram
Paşa tarafından yaptırılan hanın avlusunda,
Urfa’nın en meşhur lezzetlerini tadıyor; lavaş
arası ciğer ve kuşbaşı yiyoruz. Eee hâliyle, biz
bir lezzet turundayız! Nisan ayında olmamıza
rağmen hava çok sıcak. Neyse ki avlu ağaçlarla
serinliyor, yayık ayranı da ferahlatıyor insanı.
İçtiğim mırra ise, kahvesini sert seven biri
olarak yemeğin üstüne çok iyi geliyor. Mırranın
sert tadı damağımdayken çarşıyı turluyoruz.
Salçadır, bin bir renkte pul biberdir derken,
eve götürmek üzere kahve de çektiriyorum.
Kısa şehir turumuzu Şanlıurfa’nın “olmazsa
olmaz”ı Balıklıgöl ile tamamlayıp Halfeti yoluna
koyuluyoruz.
Mırra’nın Uzun Yolu
Gümrük Hanı’nda kahve servisi yapan
Abdurrahman’dan dinliyorum mırranın
uzun yol hikâyesini: Çiğ (yeşil) çekirdek
kahve kavrulup Türk kahvesinden biraz
irice dövülüyor. Dövülen bu kahve bir
gece bekletiliyor, ardından kaynamış suya
atılıyor ve telvesi ayrılana kadar uzun süre
köpüklenerek kaynatılıyor. Bu sürenin
sonunda kahve telvesinin üzerinde kalın bir
sıvı oluşuyor.

“Gümrük Hanı’nda
kahve servisi yapan
Abdurrahman’dan dinliyorum
mırranın uzun yol hikâyesini...”
“I listened to Abdurrahman, who
serves coffee at the Gümrük
Hanı, told me the story of mırra’s
long-distance journey”

In the courtyard of this caravanserai, built in
1563 by the Urfa District Governor Halhallı
Behram Paşa, we sample Urfa’s most famous
dishes: liver and diced meat wrapped in
flatbread. Hey, what else would you expect?
We’re on a food tour! Even though it’s April,
the weather is still mighty hot. But that’s okay,
because the trees in the courtyard keep you
cool, and the churned yoghurt drinks keep you
refreshed. On the other hand, for someone
who loves strong coffee, the “mırra” I had is the
perfect thing to follow up a meal. With the sharp
taste of mırra still on the tongue, we take a tour
of the downtown. I had intended on buying just
some red-pepper paste and multi-coloured
pepper flakes, but ended up having some coffee
ground and taking that home, too. A visit to the
“Balıklıgöl (Fish Pond)”, a “must-see” when in
Şanlıurfa, rounds off our quick tour of the city,
and then we’re on the road to Halfeti.
Mırra’s Long Journey
I listened to Abdurrahman, who serves coffee at
the Gümrük Hanı, told me the story of mırra’s
long-distance journey: Raw (green) coffee beans
are roasted and then ground as for Turkish
coffee, only slightly coarser.
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“Şerbet” adı verilen bu kalın sıvı süzülerek
güğüm benzeri “mutbak”a boşaltılıyor ve
kaynatma işlemi bu kapta devam ediyor.
Kaynama sırasında üzerine tekrar kahve
çekirdeği ve su eklenip kaynatma işlemi
devam ediyor. Bu işlem 5-6 kez tekrarlanıyor.
Sonuçta uzun süre saklanabilen ve tekrar
kullanılabilen koyu kıvamlı, acımsı bir öz
elde ediliyor. Bu öze tat vermesi için kakule
de katılıyor. Mırra içmenin püf noktası
ise, fincanın yere bırakılmaması. Eskiden
bu hatayı yapanlar, fincanlarını altınla
doldurmak zorundayken, şimdilerde –neyse
ki- bahşişle doldurmak zorunda kalıyor!
Sular Altındaki
“Sakin Şehir”: Halfeti
Şanlıurfa’dan yaklaşık 1,5 saat süren bir
yolculuk sonunda, akşam saatlerinde
Halfeti’ye varıyoruz. İlk akşam, suların
içine çakılmış dubaların üzerinde,
hafifçe sallanarak duran bir restoranda
ağırlanıyoruz. Bilindiği gibi, Birecik
Barajı’nın 2000 yılında hizmete girmesiyle
Fırat Nehri kabarmış ve çevresini suya
boğmuştu. Bugün Halfeti’nin beşte üçü
sular altında.
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After “resting” overnight, the ground coffee
is tossed into boiling water and brought to a
frothy boil until the grounds are settled on the
bottom and covered with a thick liquid. This
“şerbet” is strained into a jug called a “mutbak”
and allowed to continue to boil in this container.
While it is boiling, more coffee beans and
water are added, and the boiling goes on. This
procedure is repeated 5-6 times. The end result
is a thick, dark, slightly bitter concentrate that
can be stored away and used later. Cardamom
is also added to this concentrate for flavour.
The key to drinking mırra is to never set the cup
down. Once upon a time, anyone who made that
mistake would have to fill up the cup with gold.
Nowadays, on the other hand, they’ve got to fill
it with a tip!
The Underwater “Slow City”: Halfeti
We arrive in Halfeti in the evening after a oneand-a-half hour journey from Şanlıurfa. On the
first evening, we sit down at a restaurant that
floats gently on pontoons built out on the water.
When the Birecik Dam started operations
in 2000, the Euphrates River swelled up and
drowned the surrounding environment. Today,
three-fifths of Halfeti is underwater. While
we’re dining, I’m thinking about how life was
going on here until just a short time ago: the
neighbourhoods, houses, streets, mosques,
tombs, fruit trees, sounds and smells – all of it
now underwater, right below us.
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Yemek yerken, şu an bulunduğumuz yerin
altında, suyun içinde kalan mahalleleri, evleri,
sokakları, camileri, türbeleri, meyve ağaçlarını,
sesleri, kokuları; kısa süre öncesine kadar burada
devam eden yaşamı düşünüyorum. Bu bölgenin
ahalisi, baraj yapımı başlayınca, bulunduğumuz
yere arabayla 10 dakika uzaklıktaki “Yeni
Halfeti”de -kelimenin tam anlamıyla- yeniden
kurmuşlar yaşamlarını. Eski Halfeti’nin sular
altında kalmayan kısmında ise yaşam, her
şeye rağmen devam ediyor. Ancak bir yanını
kaybetmenin ve o kayba ait izleri seyretmenin
hüznünden midir bilinmez, Halfeti’ye bir
sükûnet hakim. Halfeti’ye, bu sakinliğe yaraşır
bir şekilde, Cittaslow Uluslararası Koordinasyon
Komitesi’nin kararıyla “Cittaslow” (SakinŞehir)
unvanı verilmiş.
Tarihi Zenginlik
Eski Halfeti, sular altında kalınca “Saklı Cennet”
ve “Kayıp Kent” gibi isimlerle anılmaya başlamış.
Eski Halfeti’nin merkezinde, 19’uncu yüzyılın
başında Ermeni taş ustaları tarafından yapılan
ve bugün avlusu sular altında kalan Ulu Cami,
bölgede görülen dizme taş mimari üslubuyla
yörenin MÖ 9’uncu yüzyıla kadar uzanan
tarihi geçmişinden izler taşıyor. Asur kralı III.
Salmanassar tarafından kurulduğunda “Şitamrat”
adını taşıyan ilçede, tarih boyunca Hitit, Asur,
Pers, Roma, Bizans, Emevi, Abbasi ve Memlükler
hüküm sürmüş. Yavuz Sultan Selim zamanında
Osmanlı idaresine geçen ilçe, “Urumgala” ismiyle
Halep eyaletine bağlanmış. Tarihin bıraktığı izler,
Halfeti’de bir kültür mozaiği yaratmış.
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“Yeni (New) Halfeti” is a 10-minute drive away
– and it’s new in every sense of the word, as it is
the place where the area residents began their
lives anew after construction on the dam began.
But life in the part of “Eski (Old) Halfeti” that was
not submerged continues in spite of everything.
There’s a serenity to life in Halfeti, but whether
or not it’s because half of it has been lost, and
because of the sadness that comes from watching
the remains of what is gone, is impossible
to know. It befits the serenity of Halfeti that
the Cittaslow International Coordinating
Committee has awarded the town the title of
“Cittaslow (Slow City)”.
Historical Treasures
When Old Halfeti was submerged, it began to
be referred to as the “Hidden Paradise” or “Lost
City”. In the centre of Old Halfeti is the Great
Mosque, whose courtyard is now under water.
It was built by Armenian master stone masons
at the beginning of the 19th century, and it’s
style of stone architecture, which is typical of
the region, caries traces of a history going back
to the 9th century B.C. Founded by the Assyrian
King Shalmaneser III as “Şitamrat”, the town
has been ruled by Hittites, Assyrians, Persians,
Romans, Byzantines, Umayyads, Abbasids and
Mameluks. The district came under Ottoman
administration during the reign of Sultan
Yavuz Selim, at which time it became part
of the province of Aleppo and was known as
“Urumgala”. The traces of history have created a
cultural mosaic in Halfeti.
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UNUTULMAZ LEZZETLER
Nar ekşisi ile soslanan “Soğan
Kebabı”, Birecik ilçesine bağlı
Mezra’dan gelen patlıcan ile
yapılan “Patlıcan Kebabı”,
“Haşhaşlı Kebap”, adı Halfeti
ile özdeşleşen meşhur balık
Şabut, bölge yerlilerinin “Patlak”
adını verdiği incirin, pişmiş
yumurta, salça ve baharatla
harmanı “Patlak Kavurması”,
“Erik Tavası”, havuçtan duta,
nohuttan kuş üzümüne kadar
bol malzemesiyle yemeye
doyamadığım “Dutlu Firik Pilavı”,
körisi ağır gelse de “Kuru
Kayısılı Tavuk”... Ayrıca yarpuz
(mint), pimpirim (purslane) ve
topalak gibi yöreye has ot ve
yumrulu bitkiler, bu toprakların
tadına doyulmaz lezzetleri
arasında yer alıyor.
UNFORGETTABLE DISHES
Some of the delicious dishes
native to this geography are
onion kebab, with a sauce of
pomegranate syrup; aubergine
kebab, made with aubergine
from Mezra, a village in the
district of Birecik; poppy-seed
kebab; “şabut”, the famous fish
Halfeti is known for; “Patlak”
sauté, a mixture of “patlak” –
i.e., raw figs, in the local dialect
– cooked eggs, pepper paste
and spices; sautéed plums
with beef and onions; “Freekeh”
bulgur pilaf with mulberries – a
dish I couldn’t get enough of –
that includes everything from
mulberries to carrots, chick
peas to currants; and (despite
a heavy dose of curry) chicken
with dried apricots... along
with native plants and tubers
like “yarpuz (mint)”, “pimpirim
(purslane)” and “topalak”.
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Peki, Ya Bugün?
Yaklaşık 40 bin kişilik nüfusuyla “sakin” bir
yaşamın akıp gittiği Halfeti, adeta tarihin
ve sular altında kalışının yorgunluğunu
üzerinde taşıyor. Öte yandan, son
dönemlerde hareketlenmeye başlayan
turizm sayesinde, halkın gelir kaynakları
da genişlemeye başlamış. Ayrıca, Halfeti
Halk Eğitim Merkezi’nde, sedef kakma
atölyesindeki mozaik, keçe, filografi ve ahşap
oyma gibi geleneksel el sanatları eğitim
ve uygulamaları da yöre halkı, özellikle de
kadınlar için yeni meslek ve gelir kapılarını
aralamış.

And What About Today?
With a population of about 40,000, life moves
“slowly” in Halfeti, which bears the weight
of weariness that comes from being buried
under water as well as history. On the other
hand, in recent years, tourism has started to
pick up and broaden the sources of income of
local residents. Moreover, the Halfeti Adult
Education Centre has started offering courses
in traditional handcrafts like mother-of-pearl
marquetry, mosaic, felting, filigreeing and wood
carving to provide local residents, particularly
women, with new career and income
opportunities.
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Görmeden Olmaz!
Halfeti’nin güzelliği, hava aydınlanınca gözler
önüne seriliyor. Burası karagülü ile meşhur
olsa da beni benden alan, o narin gelincikler
oluyor. Gökyüzünün mavisi ve yeşilin tonları
üstüne, o göz alıcı kan kırmızısı… Halfeti’de,
Değirmendere Kanyonu içindeki Gölgeli
Kaya’da, ayakkabılarımı çıkarıp bileklerimin
altında akıp giden suyun içinde yürüyorum.
Suyun ferahlığını bedenimde hissederken,
bir rüyanın içindeymişim gibi ilerliyorum.
Birecik Barajı’nın yapımı sonrasında sular
altında kalıp genişleyen Fırat Nehri havzasında
düzenlenen tekne turunda ise, davul zurna
sesleriyle rüyadan uyanıyorum; folklor ekibi ve
müzik eşliğinde güzel bir nehir turu atıyoruz.
Rum Kale’yi, Kralın Kızı Mağarası’nı, eski
Rum mezarlarını, Batık Kent’i ve Kahtin
Köyü’nü, son olarak da bugün sadece minaresi
suyun üzerinde kalan camisi gerçeküstü bir
tablo etkisi yaratan Savaşan Köyü’nü geçip
gidiyoruz...

Halfeti’s Must-Sees!
The beauty of Halfeti spreads out before the
eyes as soon as the sun rises. Halfeti may be
famous for its black roses, but it’s the delicate
poppies here that carry me away. That brilliant
blood red against the blue of the sky and tones
of green... In Halfeti, inside Gölgeli Cavern in
Değirmendere Canyon, I take off my shoes and
walk, with the running water up to my ankles.
My body feels the refreshing water, and I move
forward as if in a dream. I’m awakened from my
dream by the sounds of the drum and clarinet
on a boat tour of the Euphrates River basin,
which filled with water and widened once the
Birecik Dam was constructed. We take a lovely
tour on the river, accompanied by folk dancing
and music. We pass by the Greek Castle, the
Cave of the King’s Daughter, the old Greek
cemeteries, the Sunken City, the village of
Kahtin, and finally, the village of Savaşan, whose
mosque, with just its minaret above water,
makes it feel like a surrealist painting...

Bu toprakların suyla kucaklaşmasını da,
Halfeti Meyve Yemekleri Festivali’nde sunulan
yemeklerinin lezzetini de hiç bir zaman
unutmayacağıma eminim.

I’m sure that I will never forget the way in
which the water embraces the earth in Halfeti,
or the delicious dishes presented during the
Halfeti Festival of Fruit Cuisine.
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DUVARDA
MARSHALL SİL-PAK VARSA
BIRAKIN O EĞLENSİN.

SİLİP GEÇMEK
Ç
BU KADAR KOLAYSA BİZDEN BİLİN.

Marshall Sil-Pak

Sıradan boya

Marshall SİL-PAK®’ın silinebilirliğinin, bağımsız laboratuvarlarca yapılan
testler sonucunda silikon içeren, mat, sınıf 2 yaş ovalama direncine sahip
Marshall iç cephe boyasına göre 10 kat daha fazla olduğu kanıtlanmıştır.
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Wish I Would Be
On That Ship
Derleyen / Compiled K Ü B R A Ç O L L A M B A O Ğ L U

Yunanistan’ın başkenti Atina’ya uçup “birkaç da ada görsek fena
olmaz” mı diyorsunuz? Pire Limanı’ndan kalkan deniz otobüsleri
ya da feribotlarla günübirlik de gidebileceğiniz mesafedeki Yunan
Adaları’nı sizler için derledik.
So you’re thinking it might not be a bad idea to fly to Athens and “see a
few islands” while you’re at it? We’ve put together a list of Greek islands
that are reachable from Piraeus by hydrofoil or ferryboat and are close
enough for a day trip.
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HYDRA ADASI HYDRA ISLAND

AHHH, O GEMİDE

BEN DE
OLSAYDIM...

PEGASUS
UÇURUYOR
FLY WITH
PEGASUS

İstanbul
Sabiha Gökçen
Havalimanı’ndan
Atina’ya
haftanın her günü
her şey dâhil
39,99 USD’den
başlayan fiyatlarla
uçabilirsiniz.
You can fly to
Athens from
İstanbul Sabiha
Gökçen Airport
with Pegasus’ daily
flights; all-inclusive
prices start at
39.99 USD.
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APHAIA TAPINAĞI APHAIA TEMPLE

SARONİK SARONIC

AGIA MARINA PLAJI AGIA MARINA BEACH

EKKLISIA ISODIA THEOTOKOU KİLİSESİ
EKKLISIA ISODIA THEOTOKOU CHURCH
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Aegina
Saronik Körfezi’nde, Atina’ya en yakın ada
olan Aegina, Pire Limanı’na yaklaşık 17 deniz
mili uzaklıkta bulunuyor. İstanbul’un Adaları
misali, ahalisinin çoğu burada yaşayıp Atina’da
çalışıyor. Pire Limanı’ndan kalkan hızlı deniz
otobüsüyle 40 dakikada, feribotla 50 dakikada
adaya ulaşmak mümkün. Limana iner inmez,
Kolona bölgesinde faytoncular tarafından
karşılanıyorsunuz. Sahilde ve paralelindeki
arka ve ara sokaklarda restoran, kafe, küçük
butik, pastane, adanın ünlü seramik dükkanları
ve sanat atölyeleri bulunuyor. Adadaki en
önemli tarihi yapı, adanın kuzey tarafında
bir tepede bulunan ve çok az zarar görerek
günümüze dek ulaşan Aphaia Tapınağı. MÖ
500’lerde inşa edilen ve adını Yunan tanrıçası
Aphaia’dan alan tapınağa giderken, çam
ağaçları arasında ilerliyorsunuz. Her sene
Eylül ayında “Çamfıstığı Festivali” düzenlenen
adanın Marathon, Aeginitissa, Klima, Sarpa,
Avra ve Perdika koyları, denizin tadını
çıkarmak için ideal adresler.

Aegina
Located 17 nautical miles away from the Port of
Piraeus in the Saronic Gulf, Aegina is the island
closest to the city of Athens. Like the residents
of Istanbul’s Princes Islands, most of the people
who live here work in the city. You can get to
Aegina from Piraeus in 40 minutes by hydrofoil
and in 50 minutes by ferryboat. As soon as you
step onto the pier in Kolona, you’ll be met by
phaetons. Along the shore, and in the streets
and alleyways behind it, you’ll find restaurants,
cafes and small, boutique bakeshops as well
as art galleries and shops selling the ceramics
the island is known for. The most significant
historical structure on the island is the Temple
of Aphaia, which sits on a hill on the north side of
the island. Built in 500 B.C., this well-preserved
temple is named for the Greek goddess Aphaia.
On the way to the temple, you progress through
pine trees, and there’s a “Pine Nut Festival” held
on the island every April. The coves of Marathon,
Aeginitissa, Klima, Sarpa, Avra and Perdika are
perfect places to enjoy a swim.
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Agistri
Agistri’ye, Pire Limanı’ndan kalkan feribotlarla
bir ilâ bir buçuk saatte, Aegina Adası’ndan da
5 ila 10 dakikada ulaşılıyor. Limanda indikten
sonra adanın en büyük yerleşimi Skala’ya
otobüs kalkıyor. Agistri, çam, zeytin, badem
ve incir ağaçlarıyla bezeli ufak ve sakin bir
ada. Alkoni, Metochi, Halkiada, Skliri ve
Dragonera ise, adanın sükûnet içinde denize
girebileceğiniz ve ufak tavernalarında mola
verebileceğiniz küçük köyleri ve plajları. Ayrıca,
Skala ve Aponisos bölgesinde su sporları
yapabilir, Milos’da at ya da bisiklete binebilir,
adanın ağaçlarla örtülü patikalarda Ege
manzarası eşliğinde uzun doğa yürüyüşlerine
çıkabilirsiniz.
Poros
Anakaraya sadece bir saat mesafede bulunan
ve Atinalıların hafta sonu tatili için tercih ettiği
adalardan biri olan Poros’ta önce saat kulesine
çıkıp manzaranın tadını çıkarabilir, sonrasında
adanın kuzeyinde bulunan Poseidon
Tapınağı’nın kalıntılarını görebilirsiniz.
Yunan şair Seferis’in doğası ve sükûnetine
tutulduğu adada, denize kadar uzanan çam
ormanının yanı sıra 30.000’den fazla limon
ve portakal ağacı bulunuyor. Adanın en
rağbet gören plajları; Kanali, Askeli ve Aşk
Koyu (Love Bay). Adanın tam karşısındaki
Galatas isimli köye de balıkçı motorlarıyla
beş dakikada geçebiliyorsunuz. Poros’un
küçük tavernalarında Ege lezzetlerini, el işi
tasarım ürünler satılan dükkanlarında da
hediyeliklerinizi bulabilirsiniz.

AGISTRI

Agistri
It takes between an hour or an hour-and-a-half
to reach Agistri by ferry from the Port of Piraeus.
From Aegina, the trip is just five-to-ten minutes.
When you arrive at the harbour, you’ll find busses
to Skala, the biggest town on the island. Agistri
is a small, quiet island covered with pine, olive,
almond and fig trees. It also has little villages and
beaches like Alkoni, Metochi, Halkiada, Skliri
and Dragonara, where you can enjoy the island’s
tranquillity by going for a swim and taking time
out at one of the tavernas. The areas around Skala
and Aponisos are good for water sports, and in
Milos you can go horseback riding, bicycling, or
take a nature walk along the island’s tree-covered
paths amidst the Aegean landscape.
POROS

116 • PEGASUS • HAZİRAN / JUNE 2017

Poros
Poros is just an hour away from the mainland and
is a favourite destination among Athenians for a
weekend holiday. First, you can enjoy the views
on Poros by climbing up the clocktower, then
you can see the ruins of the Temple of Poseidon
on the north of the island. The Greek poet Sefiris
was enraptured by the island’s tranquillity and
nature, which includes a pine forest stretching
out towards the sea along with more than 30,000
lemon and orange trees. Kanali Beach, Love
Bay and Askeli are the island’s most well-known
beaches. Right across from the island is a village
by the name of Galatas, which you can get to in a
small motorized fishing boat in just five minutes.
You can enjoy Aegean cuisine in Poros’ small
tavernas and pick up gifts from the shops selling
handicrafts.
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Hydra
Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden ünlü
müzisyen Leonard Cohen, 1960’larda burada
bir ev almış, en güzel şarkılarını burada yazmış
ve büyük aşkı Marianne’le burada tanışmış.
Ressam Chagall ve Picasso da bu adanın
tutkunuymuş. Adeta zamanın durduğu bu
romantik adada otomobil kullanımı yasak!
Ama yürüyerek, eşekle veya bisikletle, amfitiyatro şeklinde konumlanmış binaların
ve 18. yüzyıldan kalma taş konakların
arasında uzanan dar sokaklarda dilediğinizce
dolaşabilirsiniz. Adanın zengin Bizans ve Tarih
Müzesi, özellikle görülmeye değer. Mandráki,
Bísti, Vlychós, Spiliá, Limnióniza ve Hydronéta
ise adanın en güzel plajları. Pire Limanı’ndan
Hydra, yaklaşık bir buçuk saat sürüyor.
Hydra
The famous musician Leonard Cohen, who
passed away recently, bought a house here
in the 1960s. This is where he wrote his most
beautiful songs and where he met with his
great love, Marianne. The painters Chagall
and Picasso were also wild about the island.
Time has truly stood still on this romantic
island – where no cars are allowed! But you can
wander to your heart’s content by foot, donkey,
or bicycle through the narrow streets lined
with stone mansions, which spread out like a
semi-circular amphitheatre and date back to
the 18th century. The island’s Byzantine and
History Museum has an interesting collection
that is well worth seeing, and the beaches at
Mandráki, Bísti, Vlychós, Spiliá, Limnióniza
and Hydronéta are the best on the island. The
trip from Piraeus to Hydra takes about an hourand-a-half.
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Spetses
“Önce tarih” diyorsanız, “Kaptanların Adası”
olarak bilinen Spetses turunuza, Bouboulina
ve Hatzigiannis-Mexis müzelerini ziyaretle
başlayabilirsiniz. Sonrasında, Kosta ve
Porto Heli’ye karşı denize bakarken, Dapia
Limanı’nda kahvenizi yudumlayabilirsiniz.
Kahvenin ardından, ister Büyükada misali
faytonla, isterseniz yürüyerek kıyı boyunca
yol alın. Aziz Nicholas Kilisesi’nin altında
bulunan güzelim konakları geçip, şimdilerde
kayık iskelesi olarak kullanılan Eski Liman’a
gidin. Adanın “cennet” olarak nitelendirilen
plajı Ayia Marina’da da denizin tadını çıkarın.
Pire Limanı’ndan adaya yaklaşık iki saatte
ulaşmanız mümkün.
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Spetses
Spetses is known as “The Captains’ Island”,
and if “History First” is your motto, then you
can start out with a visit to the Bouboulina and
Hatziginnis-Mexis museums. Later, you can
enjoy a coffee at Dapia Harbour, looking out
across the sea at Kosta and Porto Heli. When
you’ve finished your coffee, you can take a walk
along the coast, or as on Istanbul’s Büyükada,
hop on a horse-drawn carriage. Go past the
lovely houses below the Church of St. Nicholas,
and head towards the Old Harbour, which is
now a small pier. Enjoy a swim in the sea at
the Ayia Marina beach, which is considered
the most heavenly spot on the island. You can
reach Spetses in about two hours from Piraeus.
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KYTHNOS

KEA

Tzia/Kea
Kea; olağanüstü plajları, gözden uzak koyları,
antik kent kalıntıları arasındaki yürüyüş
yolları ve iddialı restoranları ile Atinalıların
hafta sonları ve kısa tatiller için tercih ettiği
adalardan biri. Pire Limanı’ndan kalkan
feribotla iki saatlik mesafede bulunan adada
Atinalıların ikinci konutları da bulunuyor.
Yine İstanbul Adalar misali, hafta içi sakin,
hafta sonları ise kalabalık olan Kea’nın
popüler plajları Gialiskari, Koundouros
ve Korissia olsa da, adadaki küçük ve saklı
koyların keşfine doyum olmuyor.

Tzia/Kea
Kea has outstanding beaches, hidden coves,
hiking trails that wind through ancient ruins,
and impressive restaurants that make this island
a favourite of Athenians when it comes to a short
holiday or weekend getaway. Many Athenians
also have a second home on the island, which is
two hours away from Piraeus. Like the Prince’s
Islands in İstanbul, Kea is quiet during the week
and crowded on weekends. The most popular
beaches here are Gialiskari, Koundouros and
Korissia, but the island also has small, quiet
coves that you’ll never tire of exploring.

Kythnos
Kythnos; Mezolitik Çağ’ın derinliklerinde
kaybolmuş uzun tarihi, mağaraların içine
saklı doğal güzellikleri, mercanköşk ve
kekik kokan toprağı, Ege’nin rüzgârıyla
dönen yel değirmenleri, denizcilere ışık
veren feneri, Kolona sahilinde, kumların
oluşturduğu dar şeritte, deniz tarafından
çevrelenmiş iki eşsiz plajı, mavi-beyaz evleri
ve begonvilleriyle pitoresk Messaria (Hora)
ve Driopida köyleri, parke taşlarıyla döşeli
dar ve merdivenli sokakları, çiçeklerle dolu
bahçeleri, ahalisinin alçak gönüllüğü ve
misafirperverliğiyle huzur veriyor. Kythnos’a
Pire Limanı’ndan kalkan feribotlarla üç
saatte varılıyor.

Kythnos
Kythnos is a place that will fill you with serenity,
with its long-lost history stretching back to the
Mesolithic Era; the beauty of nature hidden
in its caves; its marjoram and thyme-scented
earth; windmills turning in the Aegean breeze;
lighthouses, lighting the way for sailors; the
narrow strip of sand that is the Kolona shore,
with its two peerless beaches surrounded by the
sea; the picturesque villages of Messaria (Hora)
and Driopida, with their blue-and-white houses
and bougainvillea; the narrow streets covered
with paving stones and boasting stairways;
gardens filled with flowers; and the modesty and
hospitality of the locals. It takes three hours to
get to Kythnos by ferry from the Port of Piraeus.

Atina Athens
Pire Limanı Piraeus Harbour
(NM) Deniz Mili Sea Mile

40 NM
17 NM

31 NM
52 NM
40 NM
52 NM
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BARS
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Hayat, Neşe ve Huzur:

Peace, Happiness and Life: Barcelona

Neşe, huzur ve sıcak bir gülümseme eşliğinde
“hola”... İnsana, “İşte Hayat Budur” cümlesini
sık sık kurduran şehir Barselona, kaç kez
giderseniz gidin, her seferinde bir kez daha
görmek isteyeceğiniz kadar çekici.
Happiness, peace and a warm, smiling “hola...
“Ah, This is Life!” That’s something you’ll often
find yourself exclaiming about Barcelona, a city
that’s so attractive you’ll want to see it one more
time, no matter how often you’ve been before.
Geniş ve tertemiz caddelerinin
üzerinde birer hâle oluşturmuş
ağaçlarının arasında dolaşırken
yaşadığınızı hissettiren, bakmaya
doyamayacağınız Gaudí eserleriyle
büyüleyen, huzurlu ve neşeli
insanlarına gülümserken bir daha
“hola” (merhaba) deme isteği
uyandıran bir şehir Barselona.
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The feeling you get wandering
among the trees that form a
canopy over the wide, clean
avenues; the magic of Gaudí’s
works, which are always worthy
of another look; the warm and
friendly smiles of the locals... all
this makes you want to say “hola”
to Barcelona one more time.

CASA BATLLO

ELONA
Yazı - Text Ş U L E K Ö K T Ü R K

PEGASUS
UÇURUYOR
FLY WITH
PEGASUS

İstanbul
Sabiha Gökçen
Havalimanı’ndan
Barselona’ya
haftanın her günü
her şey dâhil
119,99 USD’den
başlayan fiyatlarla
uçabilirsiniz.
You can fly to
Barcelona from
İstanbul Sabiha
Gökçen Airport
with Pegasus’ daily
flights; all-inclusive
prices start at
119,99 USD.
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LA SAGRADA FAMÎLIA
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Şehrin Baş Tacı
Gezimize, eserleriyle şehri adeta bir açık
hava müzesine çeviren, ünlü Katalan mimar
Antoni Gaudí’nin (1852-1926) en önemli
eseri La Sagrada Família’yla başlıyoruz.
Her bir köşesinde Gaudí’nin Hz. İsa’ya
duyduğu sevgi, saygı ve bağlılığın hissedildiği;
İsa’nın doğumunu, çocukluğunu, gençliğini
ve ölümünü betimleyen heykelcikler ve taş
işlemelerle donatılmış bu görkemli bazilika,
tartışmasız mimari bir dehanın kanıtı. Gaudí,
“Bitmeyen Kilise” olarak da bilinen bu eserinin
inşasına 1882 yılında başlamış. “Öyle büyük
bir eser olacak ki, yapımı 200 yıl sürecek”
diye bir de öngörüde bulunmuş. Kendisi,
1926’da, bazilikanın yapımına başladıktan 44
yıl sonra, ön cepheyi incelerken, hızla gelen
bir tramvayın çarpması sonucu yaşamını
yitirmiş. Ancak, Gaudí’nin öngördüğü gibi,
bazilikanın yapımı bugün de devam ediyor
hâlâ. Karşısına geçip saatlerce izleyebileceğiniz,
her ayrıntısına bıkmadan bakabileceğiniz,
dış cephelerini ruhunuza kaydettikten sonra
yapının içindeki tasvirlerden de derinden
etkilenmeye devam edeceğiniz bu eserden
zar zor ayrılarak Montjuïc’e (Yahudi Tepesi)
doğru yola koyuluyoruz. 1992 Barselona Yaz
Olimpiyatları’na atfen “Olimpiyat Dağı” da
denilen Montjuïc’deki Mirador de l’Alcalde
bahçelerinden gördüğümüz manzara,
nefesimizi kesiyor. Kısa bir soluklanmanın
ardından Montjuïc’in sakin yollarından
yürüyerek buraya veda ediyoruz.
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The City’s Crown Jewel
Let’s start our trip with a visit to La Sagrada
Familia, the most important work by the
renown Catalan architect Antoni Gaudi (18521926), whose buildings transform the city into
an open-air museum. Gaudi’s love and respect
for and connection with Jesus make themselves
felt in the stone reliefs and statues portraying
Jesus’s birth, childhood, youth and death that
adorn every corner of this magnificent basilica.
Known as the “Unfinished Cathedral”, La
Sagrada Familia is undeniable proof of Gaudi’s
architectural genius. “This will be such a large
work that it will take 200 years to complete,” he
said of the building, construction of which began
in 1882. Gaudi himself died in 1926, 44 years
after the first stones of the basilica had been laid,
when he was struck by a speeding tramway while
inspecting the front facade. As he had predicted,
work on the basilica is still continuing to this
day. You can spend hours standing and looking
at each and every detail without getting bored,
first letting the exterior facades etch themselves
on your soul, and then being deeply moved by
the interior imagery, and we find it hard to tear
ourselves away. We head towards Montjuïc
(The Jewish Mountain), also known as “Olympic
Mountain”, after the 1992 Barcelona Summer
Olympics. The view from the Mirador de
l’Alcalde gardens on Montjuïc is breathtaking.
After a short respite, we walk along the quiet
streets of Montjuïc and bid it farewell.
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POBLE ESPANYOL

İzleyenlerin etkisinden uzun
süre kurtulamadığı, Tom
Tykwer’ın “Koku (Perfume)”
filminin birçok sahnesi,
Poble Espanyol’daki Plaza
Mayor’da çekilmiş.

The Plaza Mayor at Poble
Espanyol is where several
of the scenes were shot
for Tom Tykwer’s film
“Perfume”, which kept
audiences under its spell for
quite a while.
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İspanya’nın Özeti: Poble Espanyol
İkinci gün, ilk durağımız Poble Espanyol.
İspanya’nın ilk tematik parklarından biri
olan bu açık hava müzesi de, Montjuïc’te
yer alıyor. 1929 yılında düzenlenen Expo’da
(Exposición Internacional de Barcelona)
İspanya’nın mimari zenginliğini yansıtmak
hedefiyle inşa edilen köy, ülkenin farklı
bölgelerine ait 117 yapının gerçek ölçülerdeki
replikalarından oluşuyor ve bu yapılarda
dönemin ünlü mimar ve sanatçılarının imzası
bulunuyor. Bugün köyün ana meydanında
kafeler sıralanırken, çevre sokaklarda oyma,
dokuma, cam ve seramik gibi el sanatı atölyeleri
yer alıyor. Eserleriyle tüm dünyayı kendisine
hayran bırakan Katalan ressam Salvador
Dalí, İspanyol ressam ve heykeltıraş Pablo
Picasso’nun yanı sıra birçok ressam ve
heykeltıraşın eserlerinin bulunduğu Fran
Daurel Vakfı Çağdaş Sanat Müzesi’ni de
burada ziyaret edebilirsiniz.

Spain Summarized: Poble Espanyol
On our second day, our first stop is the Poble
Espanyol. This open-air museum, one of Spain’s
first theme parks, is also on Montjuïc. The
village was built as part of the 1929 Exposición
Internacional de Barcelona with the goal of
showing off the architectural riches of Spain.
It is comprised of 117 buildings from different
regions in Spain – all reproduced at their
original scale, and all bearing the signature of
famous architects and artists of their periods.
Nowadays, a row of cafes line the village square,
while the surrounding streets are filled with
carving, weaving, glass ceramic and other
handcraft workshops. While you’re here, you
can also visit the Fran Daurel Foundation of
Contemporary Art, where you’ll find works by
the Catalan painter Salvador Dalí, who has fans
all over the world, as well as the Spanish painter/
sculptor Pablo Picasso and a number of other
painters and sculptors.

CASA MILÀ (LA PEDRERA)
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“Katalan Havası”
Sıra geldi, fotoğrafını gördüğünüzde bile
içinizdeki çocuğun sevinç çığlıkları atmasını
sağlayan Park Güell’e. Şanssızlık bu ya,
“Katalan havası”na -Katalanlar böyle
diyormuş- rast geldim ve birkaç gün önce
havanın 30 derecelerde olduğu Barselona’da,
Park Güell’i soğukta ve yağmur altında
gezdim. Şemsiyelerini kapıp parka akın etmiş
turistlerden fırsat bulunca bir iki fotoğraf da
çektim fakat yetmedi ve ertesi gün, sabahın
erken saatlerinde parka tekrar geldim. Çünkü
o şaheserlerin renkleri güneşin altında, ışıl ışıl
parlarken mutlaka görülmeliydi. Gaudí, kırık
mozaiklerle bir renk cümbüşüne dönüştürdüğü
bu parkı tasarlarken doğadan, Yunan ve Mısır
mitolojilerinden ilham almış.
Ekonomisinin temelini turizm ve futbolun
oluşturduğu Barselona’yı yılda 17 milyon turist
ziyaret ediyor. Şehirde en çok da Gaudí’nin
eserlerinin önünde uzun kuyruklar oluşuyor.
Şehrin en ünlü caddelerinden Passeig de
Gràcia üzerinde bulunan Gaudí harikaları,
Casa Milà ve Casa Batlló’nun her ikisini de
gezmek istedim ancak uzun turist kuyruklarını
aşmak yerine, turist kuyruğunun bulunmadığı
Casa Milà’yı gezmekle yetindim. 1906 – 1910
yılları arasında Gaudí tarafından tasarlanıp inşa
edilen Casa Milà, dönemin estetik anlayışına
aykırı formu nedeniyle “La Pedrera”, yani “Taş
Ocağı” olarak nitelenmiş olsa da, 1984 yılında
UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kaydedilmiş
ve zaman içinde İspanya’nın en çok ziyaret
edilen mekânlarından biri olmuş.

PARK GÜELL
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“Catalan Weather”
Next up, the Park Güell, photographs of which
are enough to make the child inside you let
out shrieks of joy. It’s bad luck, but I got caught
in some “Catalan Weather” – that’s what the
Catalan’s call it – and walked around the Park
Güell in the cold and rain, even though it had
been 30 degrees in Barcelona just a few days
earlier. I took a few photos before the tourists
had the chance to grab umbrellas and start
flowing into the park, but it wasn’t enough, so I
came back to the park early the next morning,
because you really need to see the colours of
those masterpieces shining in the sunlight.
Gaudí used broken bits of mosaics to turn this
park into a festival of colour, taking his design
inspirations from nature as well as Egyptian and
Greek mythology. Barcelona’s economy is based
on tourism and football. Each year, 17 million
tourists visit Barcelona, and the longest lines are
those in front of Gaudí’s works. On the Passeig
de Gràcia, the most famous street in the city,
you’ll find two of Gaudí’s marvels, the Casa Milà
and the Casa Batlló. I wanted to visit both of
them, but instead of dealing with the long lines
of tourists, I settled for a tour of the Casa Milà,
which didn’t have a line to get in. Designed by
Gaudí and constructed between 1906-1910, its
form contradicted the aesthetic conventions of
the day, earning it the nickname, “La Pedrera”,
i.e., the “Stone Quarry”. Even so, in 1984, the
building was inscribed in UNESCO’s World
Heritage List and eventually became one of the
most-visited places in Spain.

PORT VELL
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OLASPAIN
olaspain.com

Bu güzel şehri, Barselona’da
kurdukları Olaspain isimli
firmalarında ailelere, arkadaş
gruplarına, iş dünyasına ve
şirketlere kişisel eşlikçi olarak
hizmet veren Pelin ve Onur Akkuş
isimli iki Türk kardeş eşliğinde
gezdik. Akkuş kardeşler, Olaspain’i
40-50 kişilik koşuşturmacalarla
dolu turlardan sıkılanlar için
alternatif bir tur hizmeti vermek
üzere kurmuş. Olaspain, İspanya’nın
birçok şehrinin yanı sıra, Portekiz,
Güney Fransa ve Paris’te de birlikte
çalıştığı rehberler aracılığıyla eşlikçi
tur hizmeti veriyor.

I took a tour of this beautiful city
with Pelin and Onur Akkuş, a
brother and sister from Turkey
whose Barcelona-based company,
Olaspain, offers private tours
for groups of friends, families and
businesspeople. The Akkuş siblings
founded Olaspain for people who
are tired of taking hectic tours with
40-50 people and who are looking
for an alternative. Olaspain works
with specific guides to provide tour
services in a number of cities in
Spain as well as in Portugal, the
south of France and Paris.
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“İşte Hayat”
Barselona’da, turistlerin başlıca uğrak
yerlerinden biri olan, benim de “İşte
Hayat Budur” iç sesim eşliğinde birkaç kez
yürüdüğüm La Rambla Caddesi’nden
geçmeden olmuyor. Plaça de Catalunya’dan
(Katalunya Meydanı) başlayıp Kristof Kolomb
Anıtı’nın da bulunduğu Port Vell’e (Barselona
Eski Limanı) kadar uzanan caddede, hediyelik
eşya dükkânları, el işi ürün satılan stantlar ve
sokak ressamlarının şövaleleri sıralanıyor. Her
türlü sebze-meyveden deniz ürününe, şarap ve
zeytinyağından envai çeşit peynire kadar her
tür yiyeceğin satıldığı Mercat de la Boqueria
(La Boqueria Pazarı) da bu caddede bulunuyor.
Bardaklara doldurulmuş meyve salatalarının
beni fazlasıyla cezbettiği bu pazarın içindeki
küçük restoranlarda, deniz ürünleri de taze
taze pişirilerek sunuluyor.

This is Life
It wouldn’t do for me to forego a stroll on La
Rambla, one of the first places that tourists in
Barcelona head to. I’ve walked down here a few
times, with a voice in my head saying “Ah, this
is life!” This long avenue begins at the Plaça
de Catalunya, Catalan Square, and ends up at
the Port Vell, Barcelona’s old harbour, where
the Christopher Columbus Memorial is
located. All along the length of La Rambla are
souvenir shops, stalls selling handcrafts, and
street artists with their easels. Here you’ll also
find the Mercat de la Boqueria, a market
that sells all kinds of food, including fruits and
vegetables, seafood, olive oil, assorted cheeses
and wine. The market also sells cups filled with
fruit salad that I absolutely adore, and there are
small restaurants where they cook and serve
fresh seafood, too.
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Bir Ortaçağ Masalı
Barri Gotic (Gotik Mahalle), Barselona’dan
görmeden dönülmeyecek bir başka adres.
Ortaçağ’ın “Ciutat Vella”sı (Eski Kenti),
bugünün Barselona’sının turistik merkezi
olmayı sürdürüyor. Daracık sokaklarında
kaybolmuş gezerken, Barselona
Katedrali’nin ihtişamıyla karşılaşınca hem
şaşırıyor, hem de bir açık müzeyi gezdiğinizi
bir kez daha hatırlıyorsunuz. Barri Gotic’de,
çok iyi korunarak bugüne gelmiş olan
yapıların büyük bir kısmı Katalonya’nın
denizcilikte güçlü olduğu 11. ve 16. yüzyıllar
arasına tarihleniyor. Roma duvarları, Ortaçağ
yapıları, küçük meydanları, katedrali, kiliseleri,
labirentli sokakları, kafeleri, restoranları ve şık
hediyelik eşya dükkanları arasında gezerken,
Barri Gotic’de zamanın nasıl akıp gittiğini
anlayamıyorsunuz. Aslında anlamadığınız
Barselona’da zamanın nasıl akıp gittiği...
Sitges
Barselona’nın 35 kilometre güney batısındaki
Sitges, bu şehrin en güzel sahil kasabalarından
biri. Katalan, Fransız, Alman, Hollandalı ve
İskandinavların yaşadığı kasabada, Passeig de
Maritim üzerinde, bu kasabanın yerlilerinin,
çalışmak için Güney Amerika’ya gidip
döndükten sonra, oraların mimarisinden
esinlenerek yaptıkları evler bulunuyor. Mimari
dokusu korunmuş bu evlerin bazıları otele
dönüştürülmüş. Dalgalı bir denizi olduğu
için sörfçülerin de uğrak yeri olan bu kasaba,
şirin ve temiz sokaklarıyla insanı kendine
çekiyor. İspanya’da neredeyse her kasabanın
bir festivali olduğu gibi, Sitges’te de her yıl
Şubat ayında “Sitges Karnavalı” düzenleniyor.
Ünlü Rio Karnavalı’na benzetilen karnaval
zamanında, kasaba turist akınına uğruyor.
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A Medieval Fairytale
Another place that you have to visit while in
Barcelona is the medieval neighbourhood known
as the Barri Gotic. This is Barcelona’s “Ciutat
Vella”, or “Old City” of the Middle Ages, and
today it is the centre of tourism in Barcelona. As
you lose yourself wandering the narrow streets,
you’ll be surprised to come across the magnificent
Cathedral of Barcelona, which will once again
remind you that you’re walking around in an openair museum. The structures in the Barri Gotic, most
of which have been well preserved, are a testament
to Catalonia’s maritime power between the 11th
and 16th century. You won’t understand where
the time has gone, as you wander around the Barri
Gotic’s Roman walls, medieval structures, plazas,
cathedrals, churches, streets, cafes, restaurants and
gift shops. In fact, you won’t understand how time
flies by in Barcelona...

GOTİK MAHALLE BARRI GOTHIC

Sitges
One of Barcelona’s beautiful seaside towns, Sitges,
located 35 kilometres southwest of the city, is home
to French, Germans, Dutch and Scandinavians
as well as Catalonians. The town, especially its
promenade, the Passeig de Maritime, is filled with
houses that were built by local residents upon
their return from working in South America and
were inspired by the architecture there. Having
maintained their architectural texture, some
of these structures have been transformed into
hotels. The town is also a stopping point for surfers
attracted by the strong surf, but the town’s clean,
cute, streets are attractive in their own right. Like
almost every Spanish town, Sitges has a festival,
which takes place every February. The “Sitges
Carnaval” can be compared to the famous carnival
of Rio, and the town fills with tourists during this
time.

SITGES © ŞULE KÖKTÜRK
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NE YEMELİ? WHAT TO EAT?
Barselona, gerek alışveriş, gerekse yeme-içme bakımından uygun
fiyatlara hizmet alabileceğiniz bir şehir. Asıl olanın yemek değil
sohbet olduğu öğle yemekleri en az iki saat sürüyor. Narenciye
başta olmak üzere çeşitli meyveler ve şekerle tatlandırılarak servis
edilen, İspanya’nın ünlü içkisi şangria, deniz ürünleri pilavı paella
ve tapas’lar yemeklerin vazgeçilmezleri. Tadı damağımızda kalan
lezzetleriyle, bizim de birkaç restoran önerimiz olacak.

Barcelona is a city where you’ll find shopping and food and drink
to be reasonably priced. Lunch lasts for two hours – but it’s not
really the food, but the conversation, that goes on for so long. At
the top of the list of “musts” when it comes to dining is the famous
Spanish drink sangria, which is sweetened with sugar and served
with mainly citrus fruit; paella, a seafood and rice dish; and tapas.
For delicious meals that will linger on your palate, we’ve got a few
recommendations for restaurants.

LOS CARACOLES

CAL PINXO

Barri Gotic’de bulunan restoran,
1835 yılından bu yana, aynı
aile tarafından, aynı mekânda
işletiliyor. Çok sayıda ünlüyü
de ağırlamış olan restoranın
içi adeta bir labirent gibi. İçine
girdikçe ve katlarını çıktıkça göz
göz yemek odaları ve salonlarıyla
karşılaşıyorsunuz.

Barselona’nın Eski Limanı Port
Vell’deki bu restoranın deniz
ürünleri tam anlamıyla müthiş.
Paella yemek isterseniz, Cal Pinxo
yine doğru bir adres. Bacalao
balığını, patates, sarımsak ve
maydanozla harmanlayarak
yaptıkları tapas ise favorimizdi.

This restaurant in the Barri Gotic
has been run by the same family
at the same location since 1835.
The restaurant, which resembles
a labyrinth, counts numerous
famous people among its clientele.
As you make your way inside
and upstairs, you’ll come across
a honeycomb of dining rooms of
varying sizes.
Carrer dels Escudellers, 14
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MARINA BAY MONCHO’S
Barselona’nın,1992 Yaz Olimpiyat
Oyunları sırasında su sporları
karşılaşmalarının yapılması
için oluşturulmuş limanı Port
Olimpic’te bulunan bu restoranın,
taze deniz ürünleri ve tapas’ları
enfes.

This restaurant is located in
Olympic Port, which was built
to host the water sports at the
1992 Barcelona Summer Olympic
Games. The fresh seafood and
tapas here are fantastic.
Carrer de la Marina, 19-21

Located at Barcelona’s old
harbour, the Port Vell, the seafood
here is out of this world. If you
want to try paella, then Cal Pinxo
is the place for you. For tapas, our
favourites are the ones made with
a blend of bacalao fish, potatoes,
garlic and mayonnaise.
Plaça de Pau Vila, 1
NUBA
Barselona’nın Sarria Bölgesi’nde
yer alan Nuba, öğle yemeklerinde
gurme lezzetler sunarken, akşam
yemeklerinden sonra kulüp
hizmeti veriyor.

Located in Barcelona’s Sarria
neighbourhood, Nuba presents
gourmet delights for lunch,
and after dinner, it turns into a
nightclub.
Carrer del Dr. Fleming, 12

Sana her şey tatili mi hatırlatıyor?
Ofis ihtiyaçlarını Ofix'e bırak, tatilde keyfine bak!

flyofx15 koduyla 200 TL ve üzeri alışverişlerinizde 15 TL hediye!

#hadiozaman
#pegasusairlines

HAFTA SONU KAÇASIN MI GELDİ?
RUTİN Mİ BUNALTTI?
TORUN YANAĞI SIKASIN MI GELDİ?
MEMLEKETİNİ Mİ ÖZLEDİN?
EFSANE BİR FESTİVAL Mİ VAR?
OTUR OTUR NEREYE KADAR?
#hadiozaman

TIME FOR A WEEKEND GETAWAY?
HAS THE ROUTINE GOT YOU DOWN?
FEEL LIKE PINCHING YOUR GRANDKID’S CHEEK?
FEELING HOMESICK?
IS THERE A FAMOUS FESTIVAL?
HOW LONG CAN YOU SIT STILL FOR?
LET’S FLY

ERKEN ALANA UYGUN FİYAT BENDE.

I’VE GOT REASONABLE PRICES IF YOU PURCHASE EARLY.

GEZMEK, GÖRMEK, HASRET GİDERMEK,
YENİ ANILAR TOPLAMAK İÇİN BEKLEME.
YILDA 365 GÜN VAR,
BENDE Bİ’ TON KAMPANYA VAR.
BİLETİNİ ERKENDEN ALANLAR,
HER ZAMAN UYGUN FİYATA UÇAR.

DON’T WAIT TO TRAVEL, SIGHTSEE,
SOOTHE YOUR LONGING,
CREATE NEW MEMORIES.
A YEAR HAS 365 DAYS,
AND I’VE GOT A TON OF PROMOTIONS.
IF YOU PURCHASE YOUR TICKET EARLY,
YOU’LL ALWAYS FLY FOR A REASONABLE PRICE.

BİLET ÇÖZÜMLERİ BENDE.
TAM UÇACAĞIN SAATE TOPLANTI KOYULURSA,
İŞİN ÇIKARSA, PROGRAMIN DEĞİŞİRSE DİYE
ERKEN BİLET ALMAKTAN KORKMA!
DEĞİŞİRSE DEĞİŞSİN.
SEN DE BİLETİNİ DEĞİŞTİRİRSİN.
BENDE FLEX VAR. BİLETİNİ FLEX İLE AL,
SINIRSIZ DEĞİŞİKLİK HAKKIN OLSUN.
SONRA AÇIK BİLET VAR.
BİLETİNİ İSTEDİĞİN ZAMAN AÇIĞA ALIRSIN,
İSTEDİĞİN ZAMAN UÇARSIN.
FİYAT SABİTLEME VAR.
BULDUĞUN EN UYGUN FİYATI
KAYBETMEMEK İÇİN FİYATI SABİTLERSİN,
BİLETİ KAFAN RAHATLAYINCA ALIRSIN.

I’VE GOT THE TICKET SOLUTIONS.
DON’T LET FEAR OF A LAST-MINUTE MEETING,
A CHANGE IN YOUR SCHEDULE OR WORK POPPING UP
KEEP YOU FROM PURCHASING TICKETS EARLY!
IF THINGS CHANGE, LET THEM. YOU’LL JUST
CHANGE YOUR TICKET, TOO. I’VE GOT FLEX.
PURCHASE YOUR TICKET WITH FLEX,
AND YOU CAN CHANGE YOUR TICKET
AS MANY TIMES AS YOU LIKE.
THEN THERE’S AÇIK BİLET (OPEN TICKET).
KEEP YOUR TICKET OPEN, AND FLY
WHENEVER YOU WANT. THERE’S TICKET FIXING.
YOU FIND THE TICKET YOU WANT AND FIX THE PRICE,
SO YOU CAN PURCHASE IT LATER,
AFTER YOU’VE CLEARED YOUR HECTIC SCHEDULE.

SEYAHATİ KOLAYLAŞTIRAN HİZMETLER BENDE.

I’VE GOT SERVICES TO MAKE TRAVEL EASIER.

SEYAHAT ETMEK GÜZEL DE OTELİYDİ,
SİGORTASIYDI MESELE.
ŞİMDİ ONLARI DA ÇÖZÜYORUM.
FLYPGS.COM’A GİREREK İSTEDİĞİN OTELE
EN HIZLI VE KOLAY ŞEKİLDE REZERVASYON
YAPTIRABİLİRSİN. SİGORTA VE VİZE İŞLEMLERİNİ DE
KOLAYCA HALLEDEBİLİRSİN.
GELELİM ARAÇ KİRALAMA KONUSUNA;
1.500 FARKLI TEDARİKÇİYİ
AYAĞINA GETİRİYORUM,
SEÇTİĞİN ARACI DOĞRUDAN
VARIŞ YERİNE TESLİM EDİYORUM.
NE KALDI GERİYE? SEN BAVULUNU TOPLA,
SONRA NEREYE İSTERSEN ORAYA.

TRAVELLING IS FINE, BUT THEN THERE’S THE HOTEL,
THE INSURANCE, AND SO ON.
NOW I’VE GOT THE SOLUTION FOR THAT, TOO.
THE QUICKEST AND EASIEST WAY TO MAKE HOTEL
RESERVATIONS IS THROUGH FLYPGS.COM.
YOU CAN TAKE CARE OF THE INSURANCE AND
VISA APPLICATION EASILY, TOO.
WHEN IT COMES TO RENTING A CAR,
I’LL PLACE 1,500 SUPPLIERS AT YOUR
FINGERTIPS, AND I’LL DELIVER
THE VEHICLE OF YOUR CHOICE
TO YOU RIGHT AT THE AIRPORT.
WHAT ELSE IS THERE? JUST PACK UP
YOUR SUITCASE, AND THEN YOU’RE OFF.

Haber ••• news

Pegasus’tan

		

yeni reklam
		
kampanyası

Pegasus Airlines’

new communication
			campaign

J U S T A S K T O F LY

Mizahi bir yaklaşımla
kurgulanan reklam
filminde, Pegasus’un
misafirlerin hayatlarını
kolaylaştıran ek ürün ve
hizmetlerinin çeşitliliğine
dikkat çekiliyor. Tüm
kurgusu dijital mecralara
özel olarak planlanan
kampanya, ana reklam
filminin ardından devam
filmleriyle sürecek.
The promo clip takes a humorous
approach, calling attention to the
variety of additional products
and services that make Pegasus
guests’ lives easier. Planned
especially to take advantage
of digital editing platforms, the
communication campaign will
continue with sequel clips to the
main promo film.
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Uygun fiyatları ve seyahati
kolaylaştıran çözümleriyle her zaman
misafirlerinin yanında olan Pegasus
Hava Yolları, “Sen Yeter ki Uçmak İste”
sloganlı yeni reklam kampanyasını
başlattı. Görsel dünyasını ve dilini
yenileyen Pegasus, reklam kampanyası
kapsamında hedef kitlesine samimi
bir dille sesleniyor ve “Uygun fiyatlar
ve seyahat çözümleri bende” diyor.
Pegasus’un yeni kampanyasının ana
reklam filminde Yılmaz Vural, Pakize
Suda, Cem Seymen ve Wilco Van
Herpen yer alıyor. Pegasus, yeni
kampanyasında, sunduğu ek hizmetler
çerçevesinde uçakla seyahati nasıl
kolaylaştırdığını anlatarak misafirlerin
sorularına yanıt veriyor.

“Just Ask to Fly” is the slogan of the
new communication campaign begun
by Pegasus Airlines, which has always
supported its guests by offering
reasonable prices and solutions for
making travel easier. With its new
look and messaging, the Pegasus
promotional campaign addresses its
target audience in a language of warmth
and sincerity, saying, “I’ve got the
reasonable prices and travel solutions.”
Yılmaz Vural, Pakize Suda, Cem Seymen
and Wilco Van Herpen are featured
in the main film clip of Pegasus’ new
campaign, which answers guests’
questions by explaining how they
can make air travel easier with the
additional services Pegasus offers.

Emin ellerdesiniz...
Unutmayın ki kabin memurları uçuş emniyeti ile uçuş güvenliğini
sağlamak ve oluşabilecek her türlü acil duruma müdahale etmek
üzere özel eğitim almış olan kişilerdir.

Tanıtım Advertising

www.kapadokya.edu.tr

Havacılık Programlarımız
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Tarafından Yüksekokulumuza
Verilmiş Yetkiler

Kabin Memuru Temel Eğitimi
SHY – 147 Hava Aracı Bakım Eğitimi
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Yer Hizmetleri Eğitimi
Uçuş Eğitim Organizasyonu
Dispeçer Eğitim Organizasyonu
SHT-66L-HS Dil Yeterliliği Sınavı
İHA Eğitimi

Uçuş Harekât Yöneticiliği

Uçak Teknolojisi

••• çocuklar

Kids

HER ŞEY ÇOCUKLAR İÇİN
EVERYTHING IS FOR KIDS

Çocuk ••• kids
SEYAHAT TRAVEL

BARSELONA’DA
ÇOCUKLARLA YAPABILECEĞINIZ BEŞ ETKINLIK

Five activities you can enjoy
with your kids in Barcelona
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Onlarla birlikte hareket ediyorsanız, onları da düşünerek rotanızı belirlemek
en iyisi. Bu yaz yapacağınız Barselona geziniz için uçak biletlerini araştırmaya
başladıysanız eğer, biz de ortaya “Çocuklarla Barselona’da ne yapılır?”
sorusunu atalım ve bu soruya eğlenceli cevaplar arayalım.

If you’re heading out with them, it’s best to plan your route with them in mind.
If you’ve started researching plane tickets for a Barcelona summer holiday,
then we ought to start asking the question, “What can you do with kids in
Barcelona?” – and looking for an enjoyable answer.
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The Wonderful Dance of the Magic
Fountain
Sihirli Çeşme’nin Harika Dansı

Montjuïc’de, Museu Nacional d’Art de
Catalunya’nın (Katalan Ulusal Sanat Müzesi)
önünde bulunan La Font Màgica’da (Sihirli
Çeşme) her yaş için eğlenceli gösteriler
düzenleniyor. Dev bir havuzun sularında, eğlenceli
müzikler eşliğinde, senkronize dans gösterileri
sergileniyor. Müzik ve dansa ışık gösterilerinin de
eşlik ettiği o “sihirli” havada, havuzun etrafında
kahkaha atan veya dans eden çocuklardan biri,
sizin gezgin miniğiniz olabilir.
Tibidabo Eğlence Parkı’ndan Bir Bakış

1901 yılında açılan, Tibidabo (Parc d’Atraccions
Tibidabo) dünyanın en eski eğlence ve oyun
parklarından biri. Oyuncak teknolojisini
yenileyerek günümüze ulaşan bu park, nostaljik
olduğu kadar da eğlenceli. Denilen o ki, 1950’li
yıllarda bu parkı Walt Disney işletmek istemiş
fakat Barselonalılar kabul etmemiş! Parkta
bulunan dev dönme dolap, her yaştan çocuğa
büyük bir eğlence kaynağı olurken mükemmel bir
Barselona manzarası da sunuyor.
Önce Çikolata Yap Sonra Hepsini Ye!

Museu de la Xocolata (Çikolata Müzesi),
içerisinde çikolatadan yapılmış onlarca bina,
figür ve çizgi film karakterini barındırıyor. Bu
müzeye giriş biletleri bile çikolatadan! Burada eski
zamanlarda çikolata yapımı için kullanılan aletleri
görebilir, çikolatanın tarihini anlatan videolar
izleyebilirsiniz. Müzenin özel çikolata atölyesinde
de, çocuklar çikolata yapmayı öğreniyor ve
yaptıkları çikolataları bir güzel yiyor.
148 • PEGASUS • HAZİRAN / JUNE 2017

La Font Màgica (The Magic Fountain) in front
of the Museu Nacional d’Art de Catalunya
(Catalan National Museum of Art) in Montjuïc is
a fountain of entertainment for people of all ages.
The giant fountain presents synchronized dance
performances accompanied with entertaining
music. The music and dance performances
also include light shows that create a magical
atmosphere, and your little traveller could be
among the children laughing as they dance
around the fountain.
A Look at the Tibidabo Amusement Park

Opened in 1901, the Tibidabo (Parc d’Atraccions
Tibidabo) is one of the world’s oldest amusement
parks. The ride technology has been updated
to bring the park into the modern age, and it’s
just as much fun as it is nostalgic. It’s said that
in the 1950s Walt Disney offered to run this
park, but the Barcelonans wouldn’t allow it! The
giant Ferris wheel in the park is a great source
of entertainment for kids and adults alike, and it
offers a fantastic view of Barcelona.
First Make the Chocolate, then Eat it All!

Inside the Museu de la Xocolata (Museum of
Chocolate) you’ll find tens of chocolate buildings,
figures and cartoon superheroes. Even the
entrance tickets are made of chocolate! Here
you can see the old equipment used to make
chocolate and watch videos that explains the
history of chocolate. Children can learn to make
chocolate in a special chocolate workshop in the
museum – and then enjoy eating their chocolate
creations.
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Dört Boyutlu Sanat

Four-Dimensional Art

Şehrin İçinde Adrenalini Yükseltin

Raise Your Adrenaline In the City

Antoni Gaudí’nin La Sagrada Família, Casa
Batlló, Park Güell gibi renkli ve masalsı
eserlerini çocuklarla birlikte gezmek de çok
eğlenceli. Çocuklar özellikle bir masal diyarını
andıran Park Güell’i çok sevecek. Bu eserlerin
eğlenceli bir başka yüzüne çocuklarla beraber
şahit olabilir, Park Güell’in hemen yanı
başındaki Gaudí Experiència’da 4D ve özel ses
sistemleriyle, Gaudí’nin eserlerini macera dolu
bir anlatım eşliğinde seyredebilirsiniz.
Barcelona Bosc Urbà, şehrin önde gelen
macera parkı ve tırmanma merkezi. Yaşa ve
zorluk derecesine göre kategorize edilen çeşitli
parkurlardan oluşan bu eğlence parkı, hem
size hem de çocuklara hitap ediyor. Salıncaklı
maymun barlarla ağlara tırmanmak ve titrek
katlar arasında tırmanış yapmak çok eğlenceli.
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Touring such colourful, fanciful works as
Antoni Gaudí’s La Sagrada Família, Casa Batlló
and Park Güell with kids is quite a lot of fun.
Children will especially like the fairy-tale world
of the Park Güell. To see a different, more
entertaining aspect of these masterworks, you
can go next door to the Gaudí Experiència,
which provides an adventure-filled tale of
Gaudí’s work in 4D surround sound that you
can watch together with your kids.
The Barcelona Bosc Urbà is Barcelona’s
premiere adventure park and climbing centre.
It features various tracks that are categorized
by age and by level of difficulty, so it will suit you
as well as your children. It’s a lot of fun to climb
on the swinging nets of the monkey bars and go
up between the shaky levels.
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Her yaz olduğu gibi, öğrenciler tatilin tadını
çıkarmaya hazır. Özellikle çalışan velilerin
aklındaki ilk soru ise “Çocuğum bu yaz
tatilini nasıl geçirecek?”. Liderlikten bilim ve
sanata, yabancı dilden yelkene uzanan eğitim
ve etkinlikleriyle yurt içi ve yurt dışı kamp
alternatiflerini sizler için derledik.

This summer, as always, students are ready
to start enjoying their holiday. The first
question to arise, especially for working
parents, is, “How are my kids going to spend
their summer break?” We’ve put together a
list of camps in Turkey and abroad that offer
a variety of alternatives, from leadership,
science, art and foreign-language education
to sailing lessons and other activities.
Yazı/By K Ü B R A Ç O L L A M B A O Ğ L U
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Yurt İçi Yaz Kampları
Summer Youth Camps in Turkey

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Türkiye’nin
dört bir yanında düzenlediği gençlik
kamplarındaki faaliyet alanları;
binicilikten dağ bisikletine, rafting’ten
mini golfe, okçuluktan el sanatları ve
halk oyunlarına, tiyatro ve müzikten
sokak oyunlarına kadar uzanıyor. 12-22
yaş grubuna açık olan bu kamplara
katılan gençlerin ulaşım konaklama ve
yemek ihtiyaçları da Bakanlık tarafından
karşılanıyor. Kamplar; Haziran ayında
başlayıp Eylül ayı ortasında sona eriyor.
These youth camps organized by the
Ministry of Youth and Sport are found
all over Turkey. Their activities include
horseback riding, mountain biking,
rafting, miniature golf, archery, crafts,
folk dancing, theatre, music and street
games. The camps are open to anyone
in the 12-22 age group, and the ministry
covers the expenses of participating youth,
including transportation, accommodation
and meals. Programs range between the
months of June and mid of September.
genclikkamplari.gsb.gov.tr

Yaz boyunca altışar günlük devrelerle devam eden;
liderlik, macera, sörf, yelken, keşif, serüven, basketbol,
wakeboard, müzik, sinema, robotik, astronomi ve
İngilizce etkinliklerini içeren kamplar, 7-18 yaş grubu için
İstanbul, İzmir ve Bolu’da düzenleniyor.

These camps run in six-day cycles throughout
the summer in Istanbul, Izmir and Bolu and serve
youngsters aged 7-18. Camp activities include subjects
like leadership, adventure, surfing, sailing, discovery,
basketball, wakeboard, music, cinema, robotics,
astronomy and English.
campcaddebostan.com
Yaz aylarında, iki ilâ altı gün arasında
değişen devrelerde İzmir Gaziemir’de
düzenlenen Uzay Kampı’nda 9-15 yaş
grubundaki gençlere; simülatörlerle
uzay çalışmaları, tek kademeli roket
yapımı, gözlemevinden yıldızların
gözlemlenmesi gibi uzaya dair
eğitimler veriliyor.
The Space Camp in Gaziemir, Izmir
runs space-related summer educational
programs that include simulator activities,
single-stage rocket construction and
stargazing from the observatory. Programs
run from between two to six days and are
open to youngsters aged 9-15.
spacecampturkey.com/tr
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Yurt Dışı Yaz Kampları
Summer Youth Camps Abroad

İskoçya’nın Glasgow ve Edinburgh
şehirlerine bir saat uzaklıktaki
Crieff’te, 7-18 yaş grubu için Temmuz
ve Ağustos aylarında düzenlenen
Camp Cooper’da, bir ilâ yedi hafta
arasında değişen devrelerde; İngilizce,
sanat, müzik, tenis, film yapımı,
gazetecilik gibi eğitimler verilirken
günübirlik çevre gezileri de yapılıyor.
Camp Cooper is located in Crieff,
Scotland, about an hour away from
the cities of Glasgow and Edinburgh.
The camp offers education in English,
art, music, tennis, film production and
journalism, along with day trips in the
surrounding countryside, to youngsters
aged 7-18. Programs range between one
to seven weeks during the months of
July and August.
internationalsummercampuk.com

Fransa’nın Burgonya, Haute-Savoie, Aveyron ve
Languedoc bölgelerinde yer alan yaz kampları,
6-13 ve 12-17 olmak üzere iki ayrı yaş grubuna
hitap ediyor. Sanat, tarih, su ve dağ sporları, dalış
gibi etkinliklerin yer aldığı kamplar, Temmuz ve
Ağustos aylarında, 10 ilâ 20 gün arasında değişen
devrelerde düzenleniyor.

Summer camps in the Burgundy, Haute-Savoie,
Aveyron and Languedoc regions of France offer
activities to two different age groups: ages 6-13,
and ages 12-17. Camp sessions range between
10-20 days and include activities like art, history,
water sports, mountain climbing and diving.
İspanya’nın güney
sahilinde, Costa de
la Luz’da yer alan yaz
kampı, 10-17 yaş grubu için
Temmuz ayında iki haftalık
süreyle iki kez düzenleniyor. Kampta
macera, sörf, at binme, İngilizce ve
İspanyolca etkinlikleri yer alıyor.
This summer camp in Costa de la Luz on
the southern coast of Spain will be offering
youngsters aged 10-17 two different two-week
programs during July. Camp activities
include adventure, surfing, horseback riding,
English and Spanish.
villagecamps.com
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6-10
Yaş-Age

ARABALAR 3 “Şimşek
McQueen”in yeni maceraları
“Arabalar 3” ile devam
ediyor. 16 Haziran’da vizyona
girecek olan filmde, sevimli
arabanın kendisinden genç
ve hızlı arabalarla amansız
mücadelesini izliyoruz. DisneyPixar ortaklığında çekilen 3D
animasyon filminin yönetmen
koltuğunda Brian Fee oturuyor.
CARS-3 “Lightening McQueen’s
adventures continue in “Cars
3”, which opens in cinemas
starting on June 16. The film
lets us watch as this charming
car engages in a bitter struggle
with other cars that are faster
and younger. This 3D animated
film was shot as a Disney-Pixar
co-production, with Brian Fee
in the director’s chair.

OYUNCAKLAR Bozuldukları
için rafa kaldırılan oyuncaklar,
artık işe yaramadıkları için çok
üzgündür. Ama yaz gelince açılan
pencereden tesadüfen eve
giren bir uğur böceği ile bir anda
hayatları değişecektir. Tiyatro
Alkış tarafından sahnelenen
oyun, 17 Haziran’da İstanbul’da,
Akasya Kültür Sanat’ta.
TOYS Left unsold because
they were broken, these
toys have started to feel sad
because of their uselessness.
But their life suddenly changes
when a ladybug chances to
fly through a window that has
been opened with the arrival
of summer. Tiyatro Alkış will be
performing this play on June 17
in Istanbul at Akasya Culture
and Arts.

filmler.disney turkiye.com.tr/arabalar-3

ayrintiyayinlari.com
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tiyatroalkis.com

KÜÇÜK BEYAZ KÂĞIT KAYIK
Şair Yaşar Miraç, bu kitabında
doğa sevgisini, cesareti ve
yardımlaşmayı, şiir ve masalla
bezeli bir dille sunuyor. Kitap,
Ayrıntı Yayınları tarafından
yayımlandı.

NOKTALAMA İŞARETLERİNİN
MACERALARI Şebnem Güler Karacan’ın
kaleme aldığı masal kitabında,
noktalama işaretleri birer karaktere
dönüşmüş. E-kitap formatında
hazırlanan kitap, Gülücük Yayınları
etiketiyle raflardaki yerini aldı.

THE LITTTLE WHITE PAPER
SAILBOAT A love for nature,
courage and solidarity are
presented in poetic, fanciful
language in this book by poet
Yaşar Miraç. The book is
published by Ayrıntı Publications.

THE ADVENTURES OF THE
PUNCTUATION MARKS In this
fairytale written by Şebnem Güler
Karacan, each punctuation mark has
been turned into a different character.
The book is available as an “e-book”
from Gülücük Yayınları.

gulucukyayinlari.com
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Beslenme
Saati
FEEDING TIME

Bu mevsim her yerde taze taze bulabileceğiniz
enginarı çocuklara sevdirmenin tam sırası!
Artichokes are in season now, and you can
find fresh ones everywhere, so now is the
perfect time to get your kids to love them!

ENGİNAR ÇOCUKLAR

ARTICHOKE KIDS

• 4 adet temizlenmiş enginar
• 1/2 limon suyu
• 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1/2 kuru soğan
• Tuz
• Kaşar veya çedar peyniri
• Dereotu, bezelye, siyah zeytin
HAZIRLANIŞI
1- Enginarları limon suyu, zeytinyağı,
soğan ve tuz ilave edilmiş suda çok
fazla yumuşamayacak şekilde
haşlayın.
2- Haşladığınız enginarları fırın
tepsisine dizin, üzerlerine
rendelediğiniz peyniri koyun. 180
derece ısıtılmış fırında 10-15 dakika
pişirin.
3- Enginarlara haşlanmış bezelyeden
göz, yarıya kesilmiş siyah zeytinden
ağız, arzuya göre havuçtan burun
yapın. Dereotu ile saç yaparak servis
edin.
• 4 artichoke bottoms
• Juice of 1/2 a lemon
• 2-3 tbsp olive oil
• 1/2 an onion
• Salt
• Kashar or cheddar cheese
• Dill, peas, black olives
PREPARATIONS
1- Add the lemon juice, olive oil, onion and salt
to a pot of water, and boil the artichokes
without letting them become too soft.
2- Arrange the cooked artichokes on an oven
tray, and sprinkle grated cheese on top. Cook
in a preheated 180°C oven for 10-15 minutes.
3- Decorate the artichokes with boiled peas
for eyes; cut a black olive in half for the
mouth; make a nose out of the carrot; and
use the dill for hair. Serve.
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••• yaşam ve stil

Lifestyle
İYİ BİR YAŞAMA DAİR
ABOUT A BETTER LIVING

Yaşam ve Stil ••• lifestyle

Röportaj/Interview Ö Y K Ü B A D U R

BAMBAŞKA BIR DÜNYA
A Whole Other World
Onlar, büyükşehrin karmaşasına veda edip derin sulara yelken
açmış. Geçmişte ABD ordusuna hizmet etmiş bir tekneyle şimdilerde
Bodrum’da dalış eğitimi veren Dilek Sert Tüneri, eşi Mete Tüneri ile
yaşamlarında gerçekleşen büyük değişimi ve her gün keşfettikleri
yeni dünyaları anlatıyor.
They left behind the chaos of the big city and set sail for the high seas. Nowadays,
Dilek Sert Tüneri gives diving lessons in Bodrum from a vessel that used to belong
to the US military. She spoke to us about the big changes she and her husband Mete
Tüneri made in their lives and about the new worlds she discovers every day.
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Kurumsal hayatı bırakıp bir dalış okulu
açmak radikal bir adım. Hikâyenizden
biraz bahseder misiniz?

Eşim Mete Tüneri ile Ankara Anadolu Lisesi
ve ODTÜ’deki eğitimlerimizin ardından
kurumsal hayata adım attık. Hayatımızın
19-20 senesini, ağırlıklı olarak İstanbul’da,
çok uluslu ve ulusal kurumlarda geçirmiş,
iki Ankaralıyız. En büyük hobimiz, iki-üç
günlük tatillerde tüplü dalış yapmaktı ve bir
gün, bir dalış teknesi sahibi olmanın hayalini
kuruyorduk. 2015 senesinde, İstanbul’un
trafiğinden, karmaşasından ve kurumsal
hayattan sıkıldığımızda kararımızı verdik. İki
ay içinde eşyalarımızı bir depoya yerleştirip,
işlerimizden ayrılıp, kedilerimizi ve
çocuğumuzu alıp annemlerin Bodrum’daki
yazlığına yerleştik. Altı ay bir dalış
teknesinde gönüllü çalıştıktan sonra da bu
işi yapmaya karar verdik. Bu dönemde fark
ettik ki dalış artık bizim için bir hobi değil bir
yaşam biçimi olmuş.
166 • PEGASUS • HAZİRAN / JUNE 2017

Abandoning the corporate world to
open a diving school is a big step. Could
you tell us a little about your story?

After studying at the Ankara Anatolian High
School and Middle East Technical University,
my husband Mete Tüneri and I entered the
corporate world. We’re two Ankara natives
who spent 19-20 years of our lives with
national and international companies, mostly
in Istanbul. Our favourite hobby was taking
two- or three-day holidays to go scuba diving,
and we dreamt of owning a diving boat one
day. In 2015, we decided we were fed up with
the Istanbul traffic, chaos and corporate life.
Within two months, we’d put all our things in
storage, quit our jobs, picked up our kids and
our cats and moved into my mother’s summer
house in Bodrum. After volunteering for six
months on a diving boat, we decided to do this
for a living. During this time, we realized that
for us, diving was no longer a hobby, it was a
lifestyle.
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“BARAKUDA BODRUM” isimli dalış
merkezinizde verdiğiniz eğitimlerden
söz edebilir misiniz?

BARAKUDA, dünyanın en eski dalış
okullarından bir tanesi. Alman kökenli. Bu
işi yapmaya karar verdiğimizde standartları
yüksek, temeli sağlam bir grupla işe başlamak
istedik. Şu anda BARAKUDA okullarının
Türkiye’deki tek temsilcisi biziz. Teknemizde
bir de BARAKUDA yetkilisi bulunuyor.
Onun dışında PADI ve CMAS eğitimlerini
tüm seviyelerde veriyoruz. Ayrıca, hiç
dalmamış ama bir kez denemek isteyenlere
verdiğimiz bir de “keşif dalışı”mız var. Yarım
saatlik bir ders sonunda dalış hocanızla
birlikte daldığınız, son derece güvenli, balık
beslediğiniz bir deneyim bu.
Eğitimler ne kadar sürüyor? Dalış için
hangi bölgeleri tercih ediyorsunuz?

Aldığınız eğitime göre değişiyor. Keşif dalışı
yarım saat sürerken, PADI’nin ilk aşaması
olan “Open Water Diver” (Açık Deniz
Dalgıcı) kursunun teorik ve pratik eğitimleri
ortalamada üç ya da dört gün sürüyor. Kaç gün
süreceği biraz da dalış yapan kişinin becerisine
ve uygulamasına bağlı. Dalışlarımızı Bodrum
Karaada civarında yapıyoruz. Bir uçak ve iki
gemi batığı da dâhil olmak üzere, çevrede
15-16 dalış noktası var. Her biri farklı tecrübe
seviyelerine ve zevke hitap ediyor.
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Could you tell us a little about the
training you offer at the “BARAKUDA
BODRUM” diving centre?

BARAKUDA is one of the world’s oldest diving
schools. It’s based in Germany. When we
decided to do this, we wanted to start with a
group that was well established and had high
standards. At the moment, we’re the only
BARAKUDA representative in Turkey, and we
have someone from BARAKUDA on our boat.
Other than that, we provide all levels of PADI
and CMAS training. We also offer a “discovery
dive” to anyone who wants to try diving and
has never done it before. After a half-hour
lesson, you dive together with your instructor.
It’s totally safe, and you get to feed the fish.
How long is the training? Where do you
like diving?

It depends upon the type of training you go
for. The “discovery dive” is a half-hour, while
the first level of PADI training, the “Open
Water Diver”, is a theoretical and practical
course that averages about three or four days.
Just how many days it takes is somewhat
dependent upon the skill and behaviour of
the person diving. We dive in the area around
Bodrum’s Karaada. There are about 15-16
diving spots there, including a sunken plane
and two shipwrecks. Each one of them offers a
different level of experience and enjoyment.
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Denizin altını merak ettiği halde
dalmaktan korkan pek çok insan var. Bu
meraklılara önerileriniz neler?

Kurallara uyduğunuz sürece dalış son derece
güvenli bir etkinlik. Denizin altını merak
edenlere tavsiyem: Deneyin. Bir keşif dalışı
yapın. Suyun altında inanılmaz bir görsel şölen
var. Sadece kendi nefesinizi duyduğunuz,
mavi bir huzurdan bahsediyorum. Hareket
özgürlüğünüz var. Uçma hissi ise bambaşka!
Sizce son dönemde dalışa olan ilgi
artıyor mu?

Her ne kadar son dört yılda dalıcı sayısı iki kat
artmış olsa da maalesef Türkiye’deki dalgıç
sayısı hâlâ çok düşük. Türkiye’nin nüfusu
neredeyse 80 milyon, dalgıç sayısı ise 300
bin. Oysa, harika dalış noktalarımız var, su
sıcaklığı ve su altında görüş nefis. Üç yanımız
denizlerle çevrili, birçok dalış noktasına ulaşım
çok kolay. Bu sayının çok daha yüksek olması
gerekiyor. Bazı dalgıçlar batıklardan, bazıları
deniz canlılarından veya fotoğraf çekmekten
keyif alıyor. Bir süre sonra suyun altında
vakit geçirmek hatta oturup etrafı seyretmek,
güneşin denize vurmasını suyun altından
izlemek tarifsiz bir keyif...
BARAKUDABODRUM.COM/TR

There are a lot of people who are
curious about what it’s like underwater
but who are afraid of diving. What do
you have to say to them?

Providing you follow the rules, diving is an
incredibly safe activity. My recommendation
to those curious about life underwater: Try it.
Do a discovery dive. There’s an unbelievable
feast for the eyes under the sea. I’m talking
about a blue contentment where the only
sound is that of your own breathing. You’ve got
freedom of movement. The feeling of flying is
something else!
Do you think there’s been an increased
interest in diving lately?

Even though the number of divers in Turkey
has doubled over the past four years, the
number is, sadly, still rather low. Turkey has
a population of close to 80 million, whereas
there are only 300,000 divers. But we have
some fantastic diving spots, and the water
temperature and underwater scenery is
great. With sea surrounding us on three sides,
there are a lot of diving points. There should
really be many more. Some divers like the
shipwrecks, others enjoy the marine life or
taking photos. After a little while, spending
time underwater, even just sitting and
watching your surroundings, observing how
the sunlight strikes the water from below, is an
indescribable pleasure...
BARAKUDABODRUM.COM/TR
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ENVIRONMENTAL AFFAIRS: FOOD WASTE AND RECYCLING

ÇEVRE MESELESi:
GIDA İSRAFLARI VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ
Derleyen / Compiled by B A T U H A N S A R I C A N
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Gıda israfı, hiç kuşkusuz çevre meselesini en çok ilgilendiren konulardan
biri. 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve 5-11 Haziran Çevre Haftası ise, gıda
israfı ve geri dönüşümü üzerine bir kez daha düşünmemiz için önemli
bir fırsat. Unutmayalım ki, tüketebileceğimiz başka bir gezegenimiz yok!
There’s no doubt about it: Food waste is one of the most important issues
related to the environment. World Environment Day on June 5 and Environment
Week from June 5-11 offer an important opportunity to rethink the issues
of food waste and recycling. Let’s not forget: We’ve only got one planet!
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irleşmiş Milletler Gıda ve Tarım
Örgütü’ne (FAO) göre, insanların
tüketmesi için üretilen toplam
gıda miktarının yaklaşık 1,3
milyar tonu yani üçte biri, yıllık
israf hanesine yazılıyor. Buna
karşın, bugün 800 milyona yakın
insan, yatağına karnı aç olarak giriyor. İşin
daha vahimi, BM’nin yaptığı bir açıklamaya
göre, 2050 yılı itibariyle bu rakama yaklaşık
iki milyar insan daha eklenecek. Üstelik gıda
israf ve kayıplarında tek mesele açlık da değil.
Küresel gıda israf ve kayıplarının, insandan
kaynaklanan toplam sera gazı salınımının
% 8’inden sorumlu olarak gezegenimize
bindirdiği yük bir yana, ekonomik maliyeti de
ağır: Yılda 411 milyar USD! Emeğin ve doğal
kaynakların boşa harcanmasından ve çevre
kirliliğinden bahsetmiyoruz bile...
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According to the United Nations Food
and Agriculture Organization (FAO), 1.3
billion tons of food – a full one-third of
the annual amount produced for human
consumption – goes to waste each year. At
the same time, nearly 800 million people
are going to bed hungry, and what’s worse,
the United Nations has announced that
around another two billion people will be
added to their ranks by 2050. Moreover,
hunger isn’t the only consequence of food
waste and loss. Global food waste and loss
accounts for 8 percent of the greenhouse
gasses released into the atmosphere each
year as a result of human activity, and the
economic costs are just as high: about 411
billion dollars a year. And we’re not even
counting the wasted labour and natural
resources or pollution...
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Peki, nedir gıda israfı?

Basit bir ifadeyle, tarımsal üretim ile başlayıp
taşıma, depolama ve ambalajlama ile devam
eden süreçte yaşanan bozulmalar/çürümeler
sebebiyle gıdaların kullanılamaz hâle gelmesi
“gıda kaybı”; gıda ürünlerinin market
zincirleri, kafe/restoran ve bireysel tüketiciler
tarafından çöpe atılması ise “gıda israfı” olarak
nitelendiriliyor. Peki, buna engel olmak için bir
şeyler yapılıyor mu?
Gıda israf ve kayıplarını azaltmak için
kâr amacı gütmeden çalışan girişim ve
örgütlerin bir kısmı farkındalığa yönelik
eğitim çalışmaları yürütürken, bir kısmı
artan yiyecekleri toplama yoluyla israfı
önlemek, bir diğer kısmı da kayıp sonrası
atıkların kompost’a* çevrilmesiyle gıda
israfını ve zararlarını engellemek ya da en
aza indirmek için çalışmalar yapıyor. Şimdi,
bu alanda faaliyet gösteren bazı örgütlere ve
çalışmalarına kısaca bir göz atalım.
*KOMPOST: Özellikle, günümüz metropollerinde yaşayan insanların doğaya
verdikleri zararı azaltıp balkon ve bahçelerindeki bitkiler için kullanmak
üzere, belirli evsel atıklarını doğal yolla çürütüp gübreye dönüştürmesiyle
elde edilen ürünler.
*COMPOSTING is the process by which certain domestic waste
products are allowed to naturally decompose in order to obtain
fertilizer. Nowadays, compost is used especially by urban residents
who grow vegetables on balconies or in yards and want to reduce
their negative impact on the environment.
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So, what is food waste?

Simply put, “food waste” refers to food
products that are thrown in the trash
by supermarkets, cafes, restaurants and
individual consumers, whereas “food loss”
refers to food that cannot be consumed
because it has spoiled or rotted during
the process that begins with agricultural
production and continues with food
transportation, storage and packaging.
Well, is anything being done to prevent this?
In order to reduce the amounts of food
loss and food waste, some non-profit
organizations and initiatives run educational
programs to raise awareness, while others
collect leftovers to prevent them from going
to waste, and still others are involved in
composting*, with the aim of eliminating or
at least reducing food waste and its negative
effects. Let’s take a quick look at some of
the organizations active in this field and the
projects they are working on.

5BOÎUÎN"EWFSUJTJOH
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FEEDBACK

CulinARy MiSfiTS

FOODSHARE

(LONDRA/LONDON, UNITED KINGDOM)

(BERLIN, ALMANYA/GERMANY)

(CONNECTICUT, ABD/USA)

Küresel gıda israfına bir tepki olarak doğan
bu hareket, bir yandan gıda tedarik
zincirindeki kayıpların ortaya çıkışındaki
gizli nedenleri araştırıyor, bir yandan da
sarfiyata uğrayan ama yenilebilir
durumdaki gıdaları toplayarak ihtiyacı olan
insanlara dağıtıyor.

Çift bacaklı havuç, yamru yumru patates,
yarısı pembe yarısı kırmızı çilek... Hasatı
yapılan her üç üründen birinin estetik
kaygılarla mutfaklara ulaşamadan elendiğini
biliyor musunuz? Lea Brumsack ve Tanja
Krakowski adındaki iki arkadaşın, Berlin’de,
Manteuffelstraße 19 adresinde açtıkları
CulinARy MiSfiTS’in mutfağı ise, işte bu
yenebilir ama “çirkin” görünümlü ürünlere
açık sadece.

Bloomfield bölgesinde yer alan
Foodshare, bölgenin gıda endüstrisinden
gıda bağışları toplayarak çocuklar,
yaşlılar ve evsizler başta olmak üzere
ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Foodshare
bu gıda yardımları ile yılda 11,5 milyon
öğünün dağıtımını sağlıyor.

This movement began as a response to global food
waste. On the one hand, it investigates the hidden
reasons for food loss occurring in the supply
chain, and on the other hand, it collects food that
has been thrown out, but is salvageable, and
delivers it to people in need.
feedbackglobal.org

“Two-legged” carrots, lopsided potatoes,
strawberries that are half-pink and half-red... Did
you know that one out of every three items
harvested fails to make it to the kitchen due to
“poor aesthetics”? By contrast, this edible but
“ugly” produce is the only kind allowed in the
kitchen at CulinARy MiSfiTS (Manteuffelstraße 19,
Berlin), which was opened by two friends, Lea
Brumsack and Tanja Krakowski.

Located in Bloomfield, Foodshare collects
donations from area companies operating in
the food industry and distributes them to
needy residents, particularly children, the
elderly, and the homeless. Foodshare
distributes 11.5 million meals annually.
site.foodshare.org

culinarymisfits.de

LAST MINUTE MARKET

LOVE FOOD HATE WASTE

İsrafı önlemeyi amaçlayan Last Minute Market, üretim fazlası gıda
ürünlerini ihtiyaç sahiplerine bağışlamak isteyen perakendeci, market
ve üreticilerden oluşan bir ağ kurmuş. İtalya’nın kırktan fazla
kasabasında faaliyet gösteren örgüt, bir yandan ilaç ve gıda-dışı
ürünleri de ağına katmak üzere çalışmalar yürütürken, bir yandan da
Arjantin ve Brezilya’da da faaliyete geçmek üzere projeler üretiyor.

“Gıdanı koru, paranı koru” sloganıyla yola çıkan bu
organizasyon, evlerdeki “bireysel” gıda kayıplarının önüne
geçmek için yola çıkmış. Bireysel farkındalığı artırmak için,
gıda israfının nasıl önlenebileceğine dair gıdayı saklama,
planlama ve porsiyonlamaya yönelik pratik önerilerde
bulunan, sade anlatımlı eğitim materyalleri dağıtıyor.

With the aim of preventing waste, Last Minute Market has founded a network
that includes retailers, supermarkets and producers who are willing to donate
their surplus production to those in need. The organization, which operates in
more than 40 towns in Italy, is also working to incorporate medicines and other
non-food items into its network and is even developing projects that will take
the group’s activities to Argentina and Brazil.

This organization set out to eliminate “individual” household food
waste with the slogan, “Save your food, save your money”. In order
to raise awareness among individuals, the organization distributes
educational material written in simple language that offers practical
tips on how to store food and plan and portion meals to avoid
wasting food.

lastminutemarket.it

lovefoodhatewaste.com

(BOLOGNA, İTALYA/ITALY)
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Tanıtım Advertising

VARİSLİ BACAKLARA
ESTETİK DOKUNUŞLAR

Varisli bacaklarda mucizeler yaratan Ankara Varis ekibiyle Ankara Tunalı Hilmi Caddesi
81/11 numaradaki son teknoloji varis tedavisi cihazlarıyla, yenilenmiş, modern varis
kliniğinde buluştuk. Biz sorduk Prof. Dr. Küçükarslan sizin için cevapladı.
Bizlere Ankara Varis Kliniğini
anlatır mısınız?

Ankara Varis, yaklaşık iki yıldır çalıştığı 91
numaradaki adresten 81/11 numaraya taşındı.
Kliniğimiz bu adreste kendi patentli Ankara
Varis markası altında kaliteli hizmet vermeye
devam edecektir. Varis tedavisi hakkında
kendime ait tedavi yaklaşımlarımızla, hasta
memnuniyeti odaklı olarak sadece varis
tedavisi uygulamaktayız. Kadromuzda
ameliyatlarımızı beraber gerçekleştirdiğimiz
cerrahi teknisyenlerimiz, lazer RF radyoloji
destek elemanımız, hastalarımızla temasımızı
ve hasta konforunu sağlayan halkla ilişkiler
asistanımız ve geri planda ek kozmetik
tedavileri gerçekleştiren güzellik uzmanlarımız
mevcut. Kadromuz çok geniş ancak tüm
tedaviler ister köpük, ister lazer, skleroterapi,
radyofrekans olsun sadece tarafımdan
gerçekleştirilmekte. Hastalar tüm tedavileri
boyunca tedavi konusunda sadece benimle
muhatap olmaktadırlar.
Hastalarınız sizden çok memnunlar bunu
nasıl açıklayabilirsiniz?

Hastalarımızla ekibim ve şahsım arasındaki
kooperasyonda hasta-hekim-personel ilişkisi
dışında ister istemez gelişen bir dostluk ortamı
oluyor. Bu, tedavileri sırasında gördükleri
yakınlık, tedavilerine başlamadan maddi
değil tedavi etme amacımızla yaklaşımımız ve
onların öncelikleri odaklı olduğu için sanırım.
Birçok hastamdan ‘’hocam lütfen tedavim
bitmesin daha uzasın inanın buraya gelince
günlük sıkıntı ve streslerimden kurtulup huzur
buluyorum’’ diyen ifadeler duyuyorum. Bu da
bizi mutlu ediyor, iş performansımızı artırıyor.
Arkadaşlık dostluk ortamında gelişiyor tüm
tedaviler, tabi ki güven ve saygı ön planda.
Sosyal medyada Ankara Varis, varis
tedavisi konusunda fenomen oldu bunu
neye borçlusunuz?

Tabi ki üretilen iş ve hastalarımıza. İş kalitesi

ve hasta memnuniyeti odaklı olarak çalışıyoruz.
Hedef bu olunca iş kaliteli sonuçlarla bitiyor. İyi
niyetlerle, memnun olarak tedavisi sonuçlanan
her hasta artık sizin reklamınızı ve tanıtımınızı
yapan bir elaman oluyor. Çok memnunuz. Biz
sadece işimizi yapıyoruz, gerisi kendiliğinden
geliyor. Ankara Varis patentli ismimiz olmasına
rağmen ilgili ilgisiz pek çok kişi Ankara Varis
adını sağından solundan bir yere iliştirerek
kendi sitelerinde tedavilerinde kullanmaya
çalışıyorlar. Hukuki olarak müdahale
ettiklerimiz olmakla beraber pek çoğunu
gülerek takip ediyoruz.

‘’Keramet Ankara lafında değil’’ demek
istiyorsunuz yani?

Aynen, bu şuna benziyor; Ankara varis, öz
Ankara varis, Kahraman Ankara varis gibi. Ne
diyeyim, keramet üretilen işte. Maalesef Prof.
Dr. Nezihi Küçükarslan ve Ankara Varis bir
tane.
Birazda varis hastalıklarına değinelim,
varis tedavi sonrası tekrarlayan bir
hastalık mıdır?

Varis, kalp ve damar cerrahisi branşının bir
hastalığıdır. Hastalığının çaresini bu dal
hekimlerinde arayan, düzgün malzemelerle
çalışan, stratejisi düzgün hizmet sunan kalp
ve damar cerrahlarının gerçekleştirdiği varis
tedavisi ve kozmetik düzeltmeleri kesinlikle
tekrarlamaz. Varis tedavisinin memnuniyet
ve sonuç kısmını, uygulanan tedavi stratejisi,
kullanılan teknik yöntem ve en önemlisi
tedaviyi uygulayan hekim belirler.
Tedavide öncelik kozmetik mi olmalı?

Önce tedavi daha sonra kozmetik. Varis tedavisi,
lazer ve radyofrekans ağrısız kesiksiz damar
içerisinden tedavilerinin de içerisinde olduğu
çok geniş bir spektruma sahiptir. Seçilen tedavi
yöntemiyle kişideki mevcut varis hastalık
patolojisi ortadan kaldırdıktan sonra kozmetik
düzeltmeye yönlenmesi, hasta açısından hem
daha sağlıklı hem de ekonomik olacaktır.

PROF. DR.
NEZİHİ KÜÇÜKARSLAN
Sağlıklı kozmetik olarak
düzgün bacaklar…
Varise sebep olan patoloji
düzeltildikten sonra bacak
üzerinde kozmetik
düzeltmeler yapmak artık
çok kolay. Yapılan işlemler
hem hasta hem de bizim için
son derece keyifli olmaya
başlıyor. Yaptığınız işin
sonucunu direkt görmeye
başlıyorsunuz. Bu iş tablo
yapmaya benziyor.
Hastalarımız sosyal bir
faaliyet yapar gibi bize
periyodik olarak geliyorlar.
Sonuç ağrısız, sızısız,
krampsız, şişlik olmayan,
ağırlık hissi duyulmayan
kozmetik olarak tamamen
düzelmiş bacaklar…

Ankara Varis’e ait
patentli, tescilli
resmi sitelerimiz
www.ankaravaris.com
www.turkeyvarices.com
www.turkiyevaris.com

internet adresimizden
takip edebilirsiniz.
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SATISFEITO

SECONDBITE

(SÃO PAULO, BREZİLYA/BRAZIL)

(MELBOURNE, AVUSTRALYA/ AUSTRALIA)

Temel hedefi çocuk açlığı ile mücadele etmek olan Satisfeito, gıda
israfını önlemede ilginç bir yöntem uyguluyor. Restoranda siparişi
“Satisfeito” seçeneğiyle verirseniz, tabağınız normal porsiyonun
üçte biri oranında daha az geliyor. Artırılan bu miktar, damlaya
damlaya göl oluyor ve organizasyon tarafından ihtiyacı olan
çocuklara gönderiliyor.

SecondBite çiftçiler, toptancılar, marketler ve catering
firmalarından yenilebilir ve taze gıda ürünlerini bağış olarak
topluyor. Sonrasında her gün, bu bağışları o bölgede yaşayan
ve yeterli beslenme konusunda zayıf olan topluluklara dağıtıyor.
Organizasyon, Avustralya genelinde 1.200’ün üzerinde gıda
programı yürütüyor.

Satisfeito, whose main goal is to combat child hunger, has an unusual
method for preventing food waste. When you place your order at a
restaurant, if you select “Satisfeito”, you’ll get one-third less than a normal
portion on your plate. Little by little, these “leftovers” add up to a lot, and
the organization delivers them to needy children.

SecondBite collects donations of edible, fresh food products from
farmers, wholesalers, markets and catering firms. It then
distributes these donations to local residents who are less well off
in terms of nutrition. The organization runs over 1,200 food
programs across Australia.

satisfeito.com

secondbite.org

THINK.EAT.SAVE

WORLD VEGETABLE CENTRE

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), FAO, Save Food
İnisiyatifi ve Messe Düsseldorf’un işbirliği ile yürütülen kampanya
kapsamında, BM’nin “Sıfır Açlık” hedefini de destekleyen bir proje
olan Think.Eat.Save, yerel ve küresel aktörlerin gıda israfına karşı
farkındalığını sağlayarak eyleme geçmeleri için çalışıyor.

Gıda israfı konusunda bilinç düzeyini artırmak için çalışan Dünya
Bitki Merkezi, gıda kaybı öncesi ve sonrası süreçlere
yoğunlaşarak israf edilen gıdaların kompost’a çevrilmesi, hasat
sonrası gıda kayıplarının önlenmesi ve gıdaların besin değerlerini
kaybetmemesine yönelik projeler gerçekleştiriyor.

Think.Eat.Save is a project that is part of a joint campaign run by the
United Nations Environment Program (UNEP), the FAO, the Save Food
Initiative and Messe Düsseldorf in support of the UN goal of “Zero
Hunger”. The project works to organize events that raise awareness
about food waste among local and global actors.

The World Vegetable Centre is working to raise the level of awareness about
the issue of food waste. Focusing on the periods before and after food is
lost, the centre runs projects for preventing the loss of food following
harvesting, ensuring that food maintains its nutritional value, and turning
wasted food into compost.

thinkeatsave.org

avrdc.org

(CENEVRE/ GENEVA, İSVİÇRE/ SWITZERLAND)
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Tanıtım Advertising

3D LAZER LiPOLiZ iLE

YILLARA MEYDAN OKUYUN!

Bir kibrit kutusu peynir, iki zeytin…Yıllardır
hayatımızda diyet listeleri var. Her sonbahar
kaydolduğumuz spor programları… Vücudu
şekillendirmek için o bölgedeki yağ
hücrelerinden kalıcı olarak kurtulmak tek
çözüm! Bölgesel yağlarınız şeklinizi bozuyorsa
yazık ki diyet ve sporla vakit kaybediyorsunuz!
‘Simit’ dediğimiz pantolonların üzerine binerek
canınızı sıkan bel-göbek bandınıza,
jinekomastinize (erkekte meme yağlanması),
şeklinden ve kalınlığından rahatsız olduğunuz
bacaklarınıza ve kollarınıza, çene ovalinizi bozan
gıdınıza bir an önce 3D lazer lipoliz yaptırmalı,
hayatınızı keyifli hale getirmelisiniz. Estetik ve
Plastik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Arif Eroğlu ve
Medikal Estetik Hekimi Dr. Nüket Eroğlu ile 3D
lazer lipoliz yöntemininin ayrıntılarını konuştuk.
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3D lazer lipoliz vücut şekillendirmedeki en etkili yöntem.
Nasıl uygulanır, hangi bölgelere etki eder?

İnce kanüllerle cerrahiye gerek kalmadan yağların lazer ile
eritilerek alınması, ardından cildin ultrason ve radyofrekans ile
gerilmesidir.
Spor ile yağlar kasa dönebilir mi?

Spor şekil için değil sağlık için yapılır. Hiçbir doku hiçbir
yöntemle diğerine dönüşemez. Yağlar kasa dönüşmez. Bu
yüzden bilinçli plates ve fitness hocaları, personel trainingler,
spor eğitmenleri kaslarını göstermek için öncelikle yağlarından
kurtuluyorlar. Bel bandı gitmeden karın kasları görünmüyor ne
yazık ki! Erkeklerde jinekomastik yağlı bir meme, gögüs kasları
sporla iyice şişirilirse daha büyük ve kadınsı görünüyor. Şekil
değiştirme amaçlı spor yapıldığında alttaki kaslar şiştiğinden
daha memeli ve göbekli bir görüntü oluyor. Gıdı spordan hiç
etkilenmiyor. Fit bir görünüm için öncelikle bel-göbek bandı ve
bacak-basendeki yağ dokusundan kurtulmak gerekiyor.
Diyet yaparak belli bir bölgeden kilo verebilir miyiz?

Diyet ile aynı şekil sadece küçülür, değişmez. İri elma daha küçük
bir elma olabilir ama muza dönüşemez. Bel göbek bandı irileşmiş
dümdüz bir vücuttan çay bardağına benzer bir kavis, zayıflayarak
oluşturulamaz.
3D Lazer Lipoliz in üstünlükleri neler?

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

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

Su basıncı ile yağ hücrelerini yıkayarak alan özel bir sistem
sayesinde doğal yağ hücreleri memelerde, kalçalarda ve
yüzde kullanılabiliyor. %90 ın üzerinde bir kalıcılık söz
konusu. Memede doğal bir silikon alternatifi ve kalçaları
dolgunlaştırmada en iyi seçenek.
Klasik liposuctiondan farkı nedir?

Klasik liposuction ucu keskin kanüllerle katı yağ dokusunun
rendelenmesidir. 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 sık görülür.
Oysa 3D lazer lipolizde kanüller saç teli inceliğindedir, yağlar
eritilerek alındığı için bir yan etki sözkonusu değildir. İzler belli
olmaz. Cerrahi kesi yoktur. Ciltte dalgalanma ve çökme olmaz,
liposuctionun aksine deri önceki haline gore daha gergindir.

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

3D lazer lipoliz ardından spor yapmak şart
değil ama müthiş bir zevk! Kaslarınız
görünecek, sporun sağladığı kaslı ve fit
görüntüyü bölgesel yağ birikintileri
gölgelemeyecek!
İyileşme süreci nasıldır?

Çok hızlı. Hemen gündelik hayatına dönülebiliyor. Uygulama
bölgesi çok büyükse birkaç gün dinlenmek de tercih edilebilir.
Riskleri nedir?

Uygulama bölgesinde görülen hafif bir morluk ve ödem dışında bir
yan etkisi yok. Bunlar da tamamen geçici.
Sonuç hemen görülür mü?

Sonuç anında görülüyor. 2-3 ay zarfında ödemin tamamen gitmesi
ve derinin sıkılaşmasıyla netleşiyor.
Uygulama sonrasında nelere dikkat etmek gerekir?

Bir hafta korse kullanımı dışında dikkat edilmesi gereken özel bir
durum yok. Sonrasında pansuman gerekmiyor.
Etki kalıcı mıdır? Kilo alınca şekil bozulur mu?

Yağ hücre sayısı azaltıldığı için yeni oluşturulan şekil kalıcı. Kilo
alınırsa genel bir kalınlaşma oluyor, şekil bozulmuyor.
Yaş sınırı var mı?

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

İleri yaş grubunda hastalıklardan koruyucu mudur?

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

Yaşam ve Stil ••• lifestyle

“KIYAFET
TASARLARKEN
KENDIMI ÖZGÜR
HISSEDIYORUM”
“I Feel Free When I’m
Designing Clothes”

Röportaj/Interview S E M A U S L U

Tasarladığı birbirinden göz alıcı kıyafetlerle dikkat çeken
Fidan Şimşek ile modaya dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
We had an enjoyable chat about fashion with Fidan Şimşek,
designer of all kinds of eye-catching garments.
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Mesleğe ilk adımınızı ne zaman
attınız?

Modayla çok küçük yaşlarda tanıştım.
Bir şeyler tasarlamayı küçük bir kızken
de çok seviyordum. Kendime etekler,
elbiseler dikmeye çalışıyordum. Esasen,
modaya olan ilgim ve dikiş becerim, bu
işi yapmamdaki en büyük etkenler oldu.
18 yaşımda moda dünyasına adımımı
attım. 25 yaşımda kendi ismimi verdiğim
modaevimi açtım. Bu mesleğin içine çok
genç yaşta girmiş biri olarak herkesten
çok daha fazla çalışmam gerektiğini
biliyordum. 32 yılı aşkın bir süredir bu
sektördeyim, hâlâ aynı heyecan ve istekle
çalışıyorum. Üretmek, yaptıklarımın
beğenilmesi ve takdir edilmesi beni hâlâ
çok mutlu ediyor.
Tasarımlarınızı yaparken nelerden
ilham alıyorsunuz?

Tasarımlarımı hazırlarken, genelde
kadınların ihtiyaçlarını karşılayan,
şıklıklarını tamamlayan ve vücutlarına
uygun elbiseler olmasına dikkat
ediyorum. Bu yöntem, yaptığım işi
sınırlandıran bir şey gibi görünse
de aslında tasarımları oluşturmamı
kolaylaştırıyor. Zamansız tasarımlar
hazırlamaya özen gösterdiğim için hemen
her şeyden ilham alıyorum.

When did you begin your career?

I started out in fashion when I was very young.
I loved designing things when I was a little
girl, and I’d try sewing my own skirts and
dresses. Basically, my interest in fashion and
my skills in sewing were the biggest influences
on my starting this career. I first entered the
world of fashion when I was 18, and I started
my own label when I was 25. I knew that I
would have to work harder than everyone else
because I was entering the profession at such
a young age. I’ve been in this sector for more
than 32 years, and I still work with the same
excitement and enthusiasm. It still makes me
very happy to produce things and to have them
appreciated.
What are the things that inspire you
when you’re designing?

When I’m designing, I generally focus on
making sure the clothes meet the needs of
women, round out their style and compliment
their figures. While it may appear that this
method puts limits on the work I do, in fact,
it makes it easier for me to develop designs.
I work hard on creating timeless designs, so
I find inspiration almost everywhere. I’m
inspired by the richness of colour and nature’s
bounty in creating designs that are easy to
wear at any time and don’t get stuck in a trend
from just a single season.
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What aspect of designing clothing do
you enjoy most?

Sezonun trendlerine takılıp kalmıyor
her dönem rahatlıkla giyilebilen
tasarımlar için renklerin ve doğanın
zenginliklerinden ilham alıyorum.
Kıyafet tasarımının en keyif aldığınız
kısmı nedir?

Sevdiğim işi yapıyorum ve bu beni
fazlasıyla mutlu ediyor. Kıyafetleri
tasarlarken kendimi özgür hissediyorum.
Kumaşlarla ve detaylarla İçimden geldiği
gibi oynayabiliyorum. Kendi tarzımı
ortaya çıkartırken müşterilerimin
isteklerini de göz önünde bulundurarak
bir denge kuruyorum. Bazen ne
istediğini bilmeden bize gelenler
oluyor ve istedikleri modele karar
veremiyorlar. Bazen de son dakikadaki
bir fikir değişikliğinden ötürü elbiseleri
söktüğümüz oluyor. Fakat elbiseler
bittiğinde, müşterilerimin yüzlerindeki
mutluluk, bazen heyecandan koşup
boynuma sarılmaları, kesinlikle bu işte en
keyif aldığım kısım.
Moda dünyasında vintage eğiliminin
ağırlığını görüyoruz sıklıkla. Bu
konuda ne düşünüyorsunuz?

Moda her zaman değişen, bir yandan da
kendini tekrar eden bir trend aslında.
Bundan bir sene önce severek giydiğiniz
parçayı bugün giymek istemiyorsunuz.
Farklı zamanlarda aynı modeller
popüler hâle geliyor ve gidiyor. Son
zamanlarda, “90’lar geri döndü” lafını
sıkça duyuyorsunuzdur, örneğin. Modanın
tarihine baktığınız zaman bunun defalarca
tekrarlandığını görebilirsiniz. Klasik
ve antika parçaların kıymetli olduğu
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I’m doing work I love, and this makes
me extremely happy. I feel free when I’m
designing clothes. I can play around with
fabrics and details however I feel like. I strike
a balance that lets me bring out my own style
while keeping in mind what my customers
want. Sometimes they come to us without
knowing what it is they want, or they can’t
decide what it is they want. Sometimes
we’ll have to rip apart a dress and start all
over because a customer changes her mind
at the last minute. But the part of this job
I enjoy the most is without a doubt seeing
the happiness on a customer’s face, or even
running up and hugging me from excitement,
when a dress is finished.
We often see an emphasis on vintage
trends in the fashion world. What do
you think about this?

Fashion is really a trend that changes all
the time but also repeats itself. The same
outfit you loved wearing a year ago you don’t
want to wear today. The same styles become
popular and then disappear at different times.
Recently, for example, you’ve frequently
been hearing it said that we’ve “returned to
the ‘90s”. When you look at the history of
fashion, you can see this repeated over and
over again. The perception of classic, antique
items as being valuable still holds true in
fashion, too, which is why vintage continues
to be a favourite style. The tendency to return
to the past that you’ll see in other areas has
an influence on fashion as well, and in recent
years, pieces that are designed in a vintage
style have become more popular.
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algısı, modada da hâlâ geçerli. Dolayısıyla
vintage konsepti, her dönemin gözde tarzı
olmaya devam ediyor. Farklı alanlardaki
geçmişe dönüş eğilimiyle birlikte, moda da
bu rüzgârdan nasibini aldı ve vintage tarzda
tasarlanan parçalar, son dönemde daha
popüler oldu.
Modacı gözüyle Türk kadının kıyafet
tercihi yaparken düştüğü en büyük hata
nedir?

Türk kadınları giyinmesini bilen ve kendine
giydiğini yakıştıran kadınlar. Ama ufak
tefek hataları hemen hepimiz yapıyoruz. En
büyük hatayı da vücudumuzu tanımamakla
yapıyoruz. Vücut oranlarımıza uygun
modeller tercih etmeye dikkat etmeliyiz. En
sık yapılan hatalardan biri de sahip olduğumuz
tarzın dışına çıkmak oluyor. Yaşımıza uygun
parçalar giymediğimizde olduğumuzdan daha
kötü bir görüntü sergileyebiliyoruz. Zamansız
parçaları tercih etmekte her zaman fayda var.
Oscar töreninde favori kıyafetiniz
hangisiydi?

Bu seneki Oscar töreninde iki favorim vardı.
Nicole Kidman’ın Armani/Privé imzalı
kıyafeti zamansız bir şıklıktaydı.
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As a fashion designer, what would you
say is the biggest mistake that Turkish
women make in selecting clothes?

Turkish women know how to dress and how
to look good in what they wear. But almost
all of us make some little tiny mistakes.
The biggest mistakes we make come from
not knowing our own bodies. We should be
careful about choosing styles that are suited
to our proportions. One of the most common
mistakes we make is stepping outside our own
style. We can end up looking worse than when
we wear something inappropriate for our age.
Choosing classic items is always a good idea.
What was your favourite dress from the
Oscar’s?

I had two favourites from this year’s Oscar’s.
Nicole Kidman’s dress from Armani/Privé was
one of timeless elegance. You could see that
the colours, fabrics and textures were truly
flawless. By comparison, my second favourite
dress, the Givenchy worn by Emma Stone, was
much more of a period piece. The cut was a
throwback to a 1920s sense of style that recent
films have helped to make fashionable again.
Its modern lines and workmanship were
captivating.

Yaşam ve Stil ••• lifestyle
Kullanılan renkler, kumaşlar ve dokular
gerçekten de kusursuz görünüyordu.
İkinci favorim ise bu elbiseye kıyasla
çok daha dönemsel olan Emma Stone’un
giydiği Givenchy elbise oldu. Son dönemde
filmlerin de etkisiyle yeniden moda olan
1920’lerin stil anlayışına atıfta bulunan bu
model, modern çizgileri ve işlemeleriyle
göz dolduruyordu.
Sizce bu sezonun olmazsa olmaz
parçaları/renkleri hangileri?

Bu sezon pastel tonlar ön planda.
Bugüne kadar alışık olduğumuz ağır
işlemeli abiyeler yerini daha sade ve zarif
elbiselere bırakıyor. Payet, dantel ve tül
gibi işlemeler de kendini bu sezonda
ufak detaylarda gösteriyor. Benim bu
sezon için hazırladığım koleksiyonumda
da bu yalın ama bir o kadar gösterişli
dokunuşlar yer alıyor.
Son olarak, gelecek sene bizi hangi
renkler, modeller bekliyor?

Gelecek sene renkler biraz daha
canlanıyor. Nude renklerden
vazgeçemeyenler üzülmesin onların
yeri her zaman baki! Payetler, tüller
ve dantellerin ayrı ya da bir arada
kullanıldığı, gözü yormayan elbiseler ve
gelinlikleri de sıkça görebilirsiniz. Geçmiş
dönemlerin modasından esinlenerek
modernize edilmiş modeller de gelecek
sezonun iddialı parçaları arasında.
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What do you consider this season’s
“must” items/colours?

Pastel tones are prominent this season.
The heavily worked evening wear that
we’ve gotten used to is being replaced by
simpler, more elegant dresses. Sequins,
lace and tulle are also showing themselves
in this season’s details. In the collection
I’ve put together for this season, you’ll find
touches of simplicity and showiness in
equal amounts.
Finally, what colours and styles are
waiting for us next year?

Next year the colours will be a bit brighter.
But those who can’t live without neutral
tones shouldn’t worry, because they’re
timeless! You’ll be seeing a lot of dresses
and bridal gowns that are easy on the eyes
and use sequins, tulle and embroidery
either alone or in combination. Some
of the most prominent features of the
coming season will be updated versions
of styles that have been influenced by
fashion of the past.
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Yılların cldmzde bıraktığı zler
tamamıyla slmek çok gerçekç
ve mümkün olmasa da, yaşlanma
sürecn yavaşlatmak elmzde. Antagng uygulamalar yüz fadesnde
değşklk yapmadan, zamanla clde
yenden gençlk ve güzellk kazandıran
çalışmalar. Kşsel majımızda, lk bakışta
cldmzn önem tartışılmaz. Öncelkle
kend özgüvenmz çn, sonrasında da ş
ve sosyal yaşantıda daha y görünmek
çn medkal estetk uygulamalara
htyaç duyuyoruz. Daha sağlıklı, genç
ve ışıldayan clt hepmzn steğ…

Doğal yaşlanma yerne, doğallığımızı
bozmadan yapılan küçük estetk
dokunuşların sonuçları tartışılmaz. Her
zaman üzernde durduğum en öneml
nokta; doğal yüz güzellğn koruyarak
bu tedavler uygulamak. Aynadak
yansımamız le ruhsal yaşımızın uyumlu
olması çn de bu dokunuşlar şart dye
düşünüyorum.
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Bunun tek seanslık, muczev br
formülü yok elbette. Öncelkle her
kadının medkal estetk konusunda
devamlı gttğ br doktoru ve yıllık

kşsel br estetk takvm olması
gerekyor. Kşsel estetk takvm
yılda belrl aralıklarla clde
yapılması gereken ant-agng
tedavler ve bakımları çeryor.
Bu uygulamalarla yüz konturunu
yenden şekllendrmek, cldn
kaybedlen nem oranını yenden
kazandırmak ve cld yenlemek
mümkün. Bu uygulamaların kısa
sürede uygulanablmes, ş ve sosyal
yaşantıya hızlı dönüş mkânı da bu
şn kolay ve konforlu tarafı. Artık clt
gençleştrme uygulamaları, sağlıklı
beslenme ve spor gb günlük hayatın
bakım rutnler arasına grd.
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Botoks, Hyaluronk ast dolgu le orta
yüz lftng ve lateral yüz kontürü
şekllendrme, elmacık, çene, dudak ve
gözaltı dolgusu, Boexpander gençlk
aşısı, mezoterap, mezolftng, PRP,
PRP Matrx, lazerle clt gençleştrme,
P aşısı, alkal aşı, gençlk p estetğ,
Plexr uygulaması le amelyatsız göz
kapağı estetğ, göz çevres aydınlatma,
ft peelng uygulamaları, oksgeneo leke
bakımı, clt bakımı gb uygulamalar
yapıyorum. Ayrıca dermokozmetk
alanında danışmanlık da veryorum.
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Klnğmzde lazer uygulamaları ve
plazma teknolojlernn yanında
ant-agng enjeksyonların da clt
gençleştrmedek yer ve önem çok
fazla. Doğallıktan tavz vermeyen, clt
yenleme etksyle bz ve hastalarımızı
çok mutlu eden yepyen br çerk
P aşısı. Daha genç, taze ve kusursuz
bir cilt görünümü isteyenler için çok
tercih ettiğimiz ve estetik takvimimizde
sıkça yer alan bir uygulama oldu.
Cilt gençleştirme ve yenilemede
çok fazla tedavi seçeneğimiz var. Pi
aşısı, hastalarımızın en çok tekrarını
istediği ve kısa sürede ortaya çıkardığı
mükemmel cilt görüntüsü nedeniyle bir
hayli gündemde.
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Protokolü oluşturan moleküller
vücudun tamamen doğal elemanları.
Polnükleotdler somon balığından elde
edlen DNA moleküllerdr. Hyaluronk
ast se bağ dokumuzun temel maddes
ve cldmzn nem dengesn sağlıyor.
DNA moleküller ve hyaluronk ast
moleküller brbr le snerjk etk
yaratarak cldnzn yenlenmes çn
güçlü etk oluşturuyorlar. Bu protokol,
yapılan her seansta clt yapısını
güçlendrerek cldn nem, elastkyet ve
sıkılığını artırıyor, UVB’ye bağlı olarak
gelşen güneş hasarını engellyor. Dğer
yandan da cldn azalan nem dengesn
düzenlyor. Unutmayın k, neml br clt
yerçekmne ve her türlü dış faktöre karşı
çok daha dayanıklı.
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Genç cltlern daha pürüzsüz ve parlak
görünmesnde, cldn nem oranının
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Daha sağlıklı, genç ve güzel br clt pek
çoğumuzun steğ... Artık yüz fadesnn
doğallığını bozmadan, kşye özel,
küçük estetk dokunuşlar ve clt dostu
ürünlerle gençleşme ve doğal güzellk
mümkün. Bunu sağlayablmenn en
öneml yolu da devamlı gdeceğnz
güvenlr br medkal estetk klnğ. Sz
ve cldnz y tanıyan br doktorunuzun
olması gerekyor. Doktorunuzun sze
özel çıkaracağı yıllık bakım ve estetk
uygulamalarını çeren br kşsel
estetk takvmyle şnz daha kolay
olacak. Sağlıklı ve güzel yaş almak çn
bu rutnlere uymanız, clt sağlığınız
ve güzellğnz çn emek ve zaman
harcamanız gerekyor.
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Zamanla ve çevresel faktörlern etksyle
clt kaltes bozuluyor. Kolajen ve elastn
lfler parçalanıyor ve vücudun kend
hyaluronk ast mktarı düşüyor. 30
yaşından sonra clttek bu kayıplar cldn
daha mat ve kuru görünmesne neden
oluyor, aynı zamanda clt elastkyet
azalıyor. P aşısı, yüzünüzdek fadey
kaybetmeden cldnzn daha canlı, daha
pürüzsüz olmasına yardımcı oluyor. Bu
aşı, “Somon DNA’sı Aşısı” ve hyaluronk
astten oluşan k aşı... Her k aşı clde
mkro enjeksyon le uygulanıyor.

hızlı br şeklde artırılmasında,
olgun cltlern gençleştrlmes ve
sıkılaştırılmasında kullanıyoruz. Ayrıca
güneş hasarlı cldn yenlenmesnde,
el üstü cldnn gençleştrmesnde,
göz çevresnn aydınlatılmasında,
yenden yapılandırılmasında, şşlk ve
koyu renk halkalarının gderlmesnde
uygulayablyoruz. Bunun yanında
akne zlernn gderlmesnde,
gözeneklern sıkıştırılmasında, yaz
önces boyun ve dekoltede de P
aşısını sıkça uyguluyoruz. Özellkle yaz
önces boyun ve dekolte bakımının
çok öneml olduğunu söylemelym.
Clt gençleştrme ve clt yenleme
uygulamalarının mutlaka yüz, boyun
ve dekoltey bütün olarak kapsaması
gerekyor. Kşye özel uygulanması
gereken bu yen protokol, medkal
estetkte adından sıkça bahsettrecek
gb.
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Bayram Sofrası
Holiday Feast

Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte oturacağınız, neşe dolu bayram sofralarınıza
yakışacak, birbirinden lezzetli tarifler.
These are all delicious recipes that will go well with a festive holiday
meal with family and loved ones.

Fotoğraf/Photo G R O U P M E D Y A A R Ş İ V İ / A R C H I V E

4 kişilik / people

Mercimek Köftesi LENTIL BALLS
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1 adet soğan

1 onion

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 tbsp olive oil

1 su bardağı köftelik bulgur

1 cup fine bulgur

1 su bardağı mercimek

1 cup red lentils

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tsp red pepper paste

1/2 demet taze soğan

1/2 bunch scallions

1/2 demet maydanoz

½ bunch parsley

1 çorba kaşığı nar ekşisi

1 tbsp sour pomegranate syrup

1/2 limonun suyu

Juice of 1/2 a lemon

1 demet marul

1 head romaine lettuce

Tuz, karabiber, kırmızı pul biber

Salt, black pepper, red pepper flakes

YAPILIŞI

PREPARATIONS

Mercimekleri haşlayın. Bulgura,
üzerini geçecek kadar
kaynamış su ilave edip
çekmesini bekleyin. Kıyılmış
soğanları zeytinyağında
kavurun. Haşlanmış
mercimekleri ilave edip birkaç
dakika daha kavurup ocaktan
alın. Mercimekleri ezip
soğumaya bırakın. Bulgur ve
salçayı ilave edip yoğurun.
Kıyılmış taze soğan, maydanoz,
nar ekşisi, limon suyu, kırmızı
pul biber, tuz ve karabiberi
ilave edip karıştırın. Elinizle
şekil verin.

Boil the lentils. Cover the
bulgur with boiling water and
wait for it to be absorbed.
Sauté the minced onions in the
olive oil. Add the boiled lentils,
let them cook for a few
minutes, and then remove
from the heat. Mash the
lentils, and set them aside to
cool. Knead in the bulgur and
pepper paste. Mix in the
chopped scallions and parsley,
pomegranate syrup, lemon
juice, red pepper flakes, salt
and pepper. Use your hands
to shape the mixture into balls.
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8 kişilik / people

Beypazarı Sarması
BEYPAZARI-STYLE STUFFED
VINE LEAVES
500 gram taze asma yaprağı
1 adet limon
1/2 çay bardağı nar ekşisi
1 adet havuç
1 adet küçük boy kereviz
İç Malzeme İçin:
2 su bardağı pirinç
2 su bardağı su
1 çay bardağı sızma zeytinyağı
6 adet soğan
1/2 demet kıyılmış taze nane
1/2 demet dereotu
Tarçın, karabiber, yenibahar,
kuru nane, tuz
YAPILIŞI

500 grams fresh vine leaves
1 lemon
1/4 cup sour pomegranate syrup
1 carrot
1 small celery root
For the Filling
2 cups rice
2 cups water
1/2 cup extra-virgin olive oil
6 onions
1/2 bunch fresh mint
1/2 bunch dill
Cinnamon, black pepper, allspice,
dried mint, salt

PREPARATIONS
First, for the filling, sauté the onions in olive oil very slowly over low heat until
they caramelize. Add the washed and strained rice, water and spices, cover,
and cook until the rice is cooked through, but still firm. Add the chopped dill,
parsley and mint, stir, and allow the filling to cool. Place one of the vine leaves
on the countertop. Take a spoonful of the filling and spread it out towards both
ends of the vine leave. Roll up the leaf, folding under the ends so that the filling
won’t spill out during cooking. Continue with the rest of the leaves until all the
filling has been used up. Slice the celery root and carrots into circles, arrange
them in a flat-bottomed saucepan, and then place the vine leaves on top. Cover
with water, and cook over a medium flame for 22-30 minutes. When the vine
leaves have cooled down, drizzle the pomegranate syrup, lemon juice and a
tablespoon of olive oil on top. Serve cold.
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Önce iç malzeme için soğanları
kıyıp zeytinyağında, kısık
ateşte, karamelize olana kadar,
uzun süre kavurun. Yıkanıp
süzülmüş pirinci ilave edin.
Suyu ekleyin. Baharatları ilave
edin. Tencerenin kapağını
kapatıp -pirinçler diri kalacak
şekilde- pişirin. Kıyılmış
dereotu, maydanoz ve naneyi
ekleyip karıştırın. İç malzemeyi
ılımaya bırakın. Yapraklardan
bir tanesini tezgâhın üzerine
yayın. İç malzemeden bir tatlı
kaşığı kadarını alıp yaprağın
içine iki yana doğru yayın. İç
malzemenin pişme sırasında
taşmasını engellemek için,
yaprağı rulo şeklinde sarıp
kenarlarından içe doğru
bastırın. İç malzeme bitene dek
aynı işlemi tekrar edin. Kerevizi
ve havucu halkalar halinde
doğrayıp tabanı düz bir
tencereye dizin. Üzerine
sarmaları yerleştirin.
Malzemelerin üzerini örtecek
kadar su ilave edin. Orta ateşte
22-30 dakika kadar pişirin.
Ilıyınca, üzerine nar ekşisi,
limon ve bir çorba kaşığı
zeytinyağı gezdirin. Soğuyunca
servis yapın.
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12 adet kuzu pirzola

Kuzu Pirzola
(Karadutlu İç Baklalı Salata ile)

500 gram taze iç bakla
3 çorba kaşığı zeytinyağı

LAMB CHOPS WITH BLACK MULBERRY AND BROAD BEAN SALAD

1 portakalın suyu
1 adet misket limonu

4 kişilik / people

Deniz tuzu, taze çekilmiş
karabiber
1 kâse karadut
YAPILIŞI
Baklaları bir çorba kaşığı tuz ilave
edilmiş kaynar suda yumuşayana
kadar haşlayın. Süzüp buzlu suyun
içine atın ve zarlarını temizleyin.
Zeytinyağı, limon suyu, deniz tuzu,
taze çekilmiş karabiber ve portakal
suyu ile baklaları tatlandırın. En son
karadutu ekleyip hafifçe karıştırın.
Kuzu etlerini ızgarada pişirin. Bakla
salatası ile servis edin.

12 lamb chops
500 g fresh broad beans (shelled)
3 tbsp olive oil
Juice of 1 orange
1 lime
Sea salt, freshly ground pepper
1 box black mulberries
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PREPARATIONS
Add 1 tbsp salt to a pot of water, bring
to a boil, and cook the beans until they
are soft. Strain the beans, place them
in a pot of cold water, and remove the
skins. Add the olive oil, lime juice, sea
salt, freshly ground pepper and orange
juice to the beans. Finally, add the
black mulberries, and stir gently. Grill
the lamb chops and serve with the
bean salad.
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PORTAKAL AROMALI SÜTLAÇ
4 kişilik / people

ORANGE-SCENTED RICE PUDDING

6 su bardağı süt
1 su bardağı kırık pirinç
1,5 su bardağı tozşeker
1 çorba kaşığı mısır nişastası
1 paket vanilya
1 portakalın rendelenmiş kabuğu
Süslemek İçin:
Antepfıstığı içi
Taze çilek
YAPILIŞI
Pirinci bol suyla yıkayıp süzdükten
sonra süt ve ince rendelenmiş
portakal kabuğu ile birlikte ocağa
alın. Kısık ateşte, arada bir
karıştırarak pirinçler yumuşayana
dek haşlayın. Kaynamaya
başlayınca tozşekerini ilave edin.
Vanilya ile nişastayı yarım çay
bardağı soğuk suda ezdikten
sonra, kaynayan sütlü karışımdan
bir kepçe kadarını alıp vanilyanişasta karışımına ekleyin ve bunu
da tencereye ilave edin. Sütlacı
kısık ateşte 15-20 dakika daha
pişirin. Ocaktan alın, kâselere
paylaştırın. Antepfıstığı ve taze
çilek ile süsleyip servis edin.
6 cups milk
1 cup broken rice
1.5 cups sugar
1 tbsp cornstarch
1 packet vanilla
Grated rind of 1 orange
For the Garnish
Shelled pistachio nuts
Fresh strawberries
PREPARATIONS
Clean the rice in a lot of water, and strain
well. Place the rice on the stove with the
milk and the grated orange rind, and cook
on low heat, stirring occasionally until the
rice is soft. When the rice begins to boil,
add the sugar. Dissolve the vanilla and
cornstarch in 1/4 cup of water, add to
this a ladle of the boiling milk, and then
add the vanilla-cornstarch mixture to the
saucepan. Cook the rice pudding over
low heat for another 15-20 minutes,
remove from the heat, and divide among
bowls. Garnish with the pistachio nuts
and fresh strawberries. Serve.
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Pegasus
misafirlerine
seyahatlerini
birbirinden farklı
lezzetler ile
tatlandırma imkânı
sunan Pegasus Cafe,
menüsüne yepyeni
iki sandviç çeşidi
ekledi.

Two new sandwiches
have been added to
the menu of the
Pegasus Cafe, which
lets Pegasus guests
sweeten up their
travels with delicious
food items.

Beyaz Peynirli Tahıllı Simit
Feta Cheese Sandwich

Pegasus’un farklı
sandviç seçenekleriyle seçim
özgürlüğü sizin! Seyahatinizi damak
tadınıza uyan ürünler ile keyiflendirmek
sizin elinizde!
You’ve got freedom of choice with Pegasus’s
different sandwich varieties! It’s up to you
to add to your flight enjoyment with
flavours that will wake up
your palate!

Dana Jambonlu ve
Kaşarlı Sandviç
Veal Ham and Cheese Sandwich

Pegasus’un Özel Fırsat
Menülerini Kaçırmayın

Koltuk ceplerinde yer alan Pegasus Cafe
menüsünden seçeceğiniz yiyecek ve
içecekler ile seyahatinize
lezzet katabilirsiniz.

Fırsat!
Special Deal!
Mini Sandviç ve Çay
Mini Sandwich and Tea
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Fırsat!
Special Deal!
Sandviç ve Coca Cola /
Portakal Suyu
Any Sandwich with Orange Juice
or Coca-Cola

Don’t Miss Pegasus’ Special
Priced Menus

Add zest to your trip with your choice of
snacks and beverages from the
Pegasus Cafe menu located in
your seat pocket.
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YAZA BAKIMLI GİRİN
A Beautiful Start To Summer

AVÈNE

DARPHIN

DERMACEUTIC

GARNIER

KLORANE

Eau Thermale Avène
50+ Crème Teintee

All-Day Hydrating
Hand and Nail
Cream

Dermaceutic Sun
Ceutic

Resisto Kum
Yapışmasını
Önleyici Koruyucu
Sprey

Klorane Duş Jeli

UVA ve UVB ışınlarına
karşı yüksek koruma
sağlayan krem, E
vitamininin antioksidan
etkisiyle serbest
radikallere karşı
savaşıyor. Kuru ve çok
yüksek hassasiyete
sahip, açık tenli ciltleri
güneşten uzun süre
koruyor. Cilt
kusurlarının
kapatılmasına da
yardımcı oluyor.
Eau Thermale Avène
SP50+ Tinted Cream
This cream offers a
high level of protection
against UVA and UVB
rays, and its Vitamin E
is an antioxidant that
is effective in
combating free
radicals. It provides
light-toned, dry and
ultra-sensitive skin
long-lasting protection
against the sun, and it
also helps hide skin
blemishes.

Murumuru yağı, E
vitamini, gül suyu
içeriği ile bu krem,
ellerinizi ve
tırnaklarınızı
derinlemesine
besliyor ve
nemlendiriyor. Yağ
ve yapışkanlık hissi
vermeyen krem,
bitkilerin gücüyle
ellerinizde narin bir
şekilde dağılıyor.
All-Day Hydrating
Hand and Nail
Cream
This cream
contains murumuru
butter, Vitamin E
and rose water to
deeply nourish and
moisturise hands
and nails. Its herbal
power allows it to
dissipate lightly
over the skin
without making it
feel greasy or
sticky.
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Işığa karşı SPF 50+
oranında bir koruma
sağlayan krem, etkin
UVA ve UVB filtre
sistemiyle, güneşe
maruz kalan
ciltlerde görülen
lekelenmenin
oluşmasını
önlemeye, güneşe
bağlı erken cilt
yaşlanmasını ve
kırışık oluşumunu
engellemeye
yardımcı oluyor.
Dermaceutic Sun
Ceutic
With its effective
UVA and UVB filter
system, this SPF
50+ protective
sunscreen cream
helps to prevent
skin discoloration
caused by too much
sun exposure, and it
protects against
sun-related
premature aging
and wrinkles.

Çocukların güneş
altında oyun
oynarken kum
taneciklerinin
ciltlerine yapışmasını
önleyen sprey, çok
yüksek bir SPF 50+
koruması sunuyor.
Güneşin zararlı
ışınlarına karşı
koruma sağlayan
sprey, narin ciltlere
de uygulanabiliyor.
Resisto Kids
Anti-Sand
Protective Spray
This spray prevents
sand from sticking
to kids’ skin while
they’re playing in the
sun. With its very
high protective
factor of SPF 50+,
the spray provides
protection from the
sun’s harmful rays,
and it can be used
on sensitive skin.

Meyve ve çiçek
esanslı içeriğiyle
Klorane Duş Jeli, yaz
aylarında aşırı
kuruyan, hassas
ciltler için yoğun
nemlendirici ve
koruyucu özelliklere
sahip. Dermatolojik
olarak test edilen duş
jeli, fenoksietanol,
sabun ve paraben
içermiyor.
Klorane Shower
Gel
Klorane Shower Gel
contains essences of
strawberries and
other fruit, and it’s
especially made to
provide extra
moisture and protect
sensitive skin that
becomes extremely
dry during the
summer. This
dermatologically
tested shower gel
contains no
phenoxyethenol, soap
or paraben.

BABANIZA NE ALMALI?
What to buy for your father?
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BABALAR GÜNÜ
Father’s Day
“Benim babam en iyisine lâyık ama ona
“Babalar Günü”nde ne hediye alacağıma hâlâ
karar vermedim” diyorsanız, işte size
birbirinden güzel hediye seçenekleri.
“My father deserves the best, but I still
haven’t decided what to get him as a Father’s
Day present”. If that sounds like you, then
here’s a list of great presents to choose from.

Keskin Color

Babanızın iş hayatını
kolaylaştıracak bir hediye.
To make your father’s work
life easier.
keskincolor.com

Caudalie

Cildine tıraş sonrası ferahlık isteyen
babalara özel.
Especially for dads who want to
feel refreshed after they shave.

İder Mobilya

Babanızın rahat edeceği konforlu ve şık
“baba koltuğu”
For an armchair “just for dad” that’s
comfortable and fashionable, too.
idermobilya.com.tr

Vive Le Roi

Stil sahibi
babalar için.
For dads who has a style.
atasay.com

caudalie.com

Hamilton

Denize tutkun babaların
güvenilir hediyesi.
A trustworthy gift for fathers
who has a passion for sea.
hamiltonwatch.com

Decathlon

Sportif babaların
vazgeçilmezi.
A necessity for
sporty fathers.
decathlon.com.tr
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Raymond Weil

Babasına zamanın özgür ruhunu
hediye etmek isteyenlere.
If you want to give your dad a gift
of the free spirit of the times.
gunsalsaat.com

BABANIZA NE ALMALI?
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What to buy for your father?

Garmin

Spor seven babaların
cildine özel krem.
A special cream for
sport-loving fathers.

baytekin.com.tr

usnuxe.com

Samsonite

Panasonic

Babasına kullanışlı ve şık bir çanta hediye
etmek isteyenlere.
For anyone wanting to give their dad the gift
of a practical and chic suitcase.

Tamirat ve tadilat işlerinin ustası
babalar için.
For fathers who are masters of
repair and renovation.

samsonite.com.tr

panasonic.com.tr

Cacharel
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Nuxe

Denizaltında kendini güvende hissetmek
isteyen babalara özel.
Especially for dads who want to feel safe
underwater.

Scooter

Babasını her daim şık görmek
isteyenler için.
For those who always want their dads
to be well-dressed.

“Babamın ayakları rahat
etsin” diyenlere.
For those who want their father’s
feet to be comfortable.

cacharel.com.tr

scooter.com.tr

BURÇLAR
Horoscope

BOĞA I TAURUS

KOÇ I ARIES

4 Haziran itibariyle Mars, 20 Temmuz’a
kadar ev ve aile ilgili konularda yoğun
bir mücadele içinde olacağınızı işaret
ediyor. 24 Haziran yeniayı da bu
konularda bir başlangıcı tetikliyor. Bu ay
içinde bir ev alım-satımı, ay boyunca da
harcamalarınızda bir artış söz konusu
olabilir.
Beginning on June 4 and continuing until July
20, Mars indicates that you will be engaged
in an intense struggle related to home and
family matters. The new moon on June 24 is
also sparking a new beginning regarding these
matters. You could end up buying or selling
property this month or witnessing an increase
in your expenses throughout the month.

Mars, 4 Haziran sonrasında iletişim
açısından her zamankinden daha çatışmacı,
düşüncelerinizi dile getirmekte daha istekli
olduğunuz bir ay yaşayacağınıza ve yakın
çevrenizle ilişkilerinizi iyi yönetmeniz
gerektiğine işaret ediyor. 24 Haziran
yeniayı, kısa bir gezi ya da eğitim programını
tetikleyebilir.
The position of Mars warns of greater conflict
than usual in terms of communication.
You may be more willing to express your
thoughts this month, but you’ll need to be
extra cautious as to how you manage your
close relationships. The new moon on June
24 could inspire a short trip or an educational
program.

İKİZLER I GEMINI

Mars, 4 Haziran sonrasında maddi konularda
mücadele içinde olacağınızı gösteriyor.
Bu mücadele, hak ettiğiniz bir şeyi alma,
paranızı çoğaltma ya da bir yatırım niyetini
harekete geçirme konularında yaşanabilir.
24 Haziran yeniayı da bu mücadelelere dair
güçlü bir adımın habercisi olabilir.
Mars indicates that you’ll be struggling with
financial matters after June 4. This struggle
may show itself in things like obtaining
something you have earned, making more
money, or getting involved in an investment
opportunity. Strong steps to resolve these
struggles could occur with the new moon on
June 24.

AKREP I SCORPIO

TERAZİ I LIBRA

Bu ay Mars, mesleki konularda birtakım
mücadelelerin içinde yer alabileceğinize
işaret ediyor. Yönetici pozisyonundaki
kişilerle yaşanabilecek çatışmalara dikkat.
İş becerilerinizi ortaya koymak için daha
girişken olmanız gerekiyor. 24 Haziran
yeniayı bir iş teklifini gündeme taşıyabilir.
The position of Mars this month suggests that
you will be confronted with a series of workrelated challenges. Watch out for any possible
conflict with those in managerial positions.
You need to take more initiative in showing
off your professional skills. The new moon on
June 24 may bring along a new job offer.
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Mars, 4 Haziran sonrasında yurt dışı
ile bağlantılı işler, akademik çalışmalar,
bilgi temelli adımlar, seyahat ve eğitim
planları konularında bir mücadelenin
içinde olabileceğinize işaret ediyor. Bir yer
değişikliği veya bir taşınma söz konusu
olabilir. 24 Haziran yeniayı da bu açıdan
tetikleyici.
Mars indicates that after June 4 you may be
kept busy with matters such as overseasrelated work, academic studies, knowledgebased activities, travel and educational plans.
A change of position or location could also be
on this month’s agenda and will be under the
influence of the new moon on June 24.

YAY I SAGITTARIUS

Bu ay Mars, bazı finansal adımlar açısından
her zamankinden daha atak ve cesur
hareket etmenize, borç alışverişleri
konusunda daha girişken davranmanıza
hizmet ediyor. Ölçüsüz riskler almamaya
gayret edin. 24 Haziran yeniayı, bu açıdan
tetikleyici olabilir.
Mars will encourage you to take bolder, more
confident steps in certain financial matters
and to be more entrepreneurial with regard
to credit exchanges this month. But shy away
from taking excessive risks. The new moon
on June 24 could spark developments in this
regard.

Dr. Samiye Özbaş Soysal
www.astrokarmik.com
YENGEÇ I CANCER

Bu ay, girişken ve atak tavırlarınız
sayesinde hızlıca yol alabileceğiniz işler
ve cesaret gerektiren girişimler açısından
önemli fırsatlar karşınıza çıkabilir.
Ancak agresif eğilimleriniz diğer insanlar
tarafından yanlış anlaşılmanıza neden
olabilir. 24 Haziran yeniayı burcunuzda
gerçekleşiyor ve size hız katıyor.
This month could bring along important
opportunities in terms of enterprises that
require courage and activities that your
initiative and assertiveness would allow
you to quickly push forward. However, your
aggressive tendencies may lead to your being
misunderstood by others. The new moon in
your sign on June 24 will speed things along.

BAŞAK I VIRGO

ASLAN I LEO

Dışa yansıtamadığınız duygu ve düşünceler,
bu ay sizi her zamankinden daha çok
rahatsız edebilir. Bir şeyleri ifade etmek,
sıkıntılarınızı ve endişelerinizi açıklıkla dile
getirmek ise size iyi gelebilir. 24 Haziran
yeniayı, gelecekte işinize yarayacak
gelişmelerin tetikleyicisi olabilir.
Unexpressed thoughts and emotions may
bother you more than usual this month.
Expressing your worries and difficulties
freely and openly could make you feel better.
The new moon on June 24 could trigger new
developments that will benefit you in the
future.

OĞLAK I CAPRICORN

İkili ilişkiler, evlilik ve iş ortaklıkları açısından
mücadeleli ve çatışmacı bir sürecin
içine gireceğiniz bir ay. Zaten var olan
gerginliklerde bir artış söz konusu olabilir.
Ya da bu dönem, özellikle 24 Haziran yeniayı
sonrasında, yeni bir birlikteliğe cesaret
etmenize vesile olabilir.
This month you’ll enter a period of challenge
and conflict in your personal and professional
relations and in your marriage. Already
existing tensions could increase, or, you
could find the courage to enter into a new
partnership during this period, especially
after the new moon on June 24.

4 Haziran sonrasında Mars, arkadaş
çevrenizin ve içinde bulunduğunuz sosyal
grupların dahil olduğu yaşam alanınızı
etkileyebilir. Bir ekip çalışmasının içinde
yer almak, bir arkadaşınızla birlikte ya da
karşılıklı bir mücadelenin içine girmek gibi
bir durum söz konusu olabilir.
After June 4, Mars could have an impact on
your circle of friends and your social network.
You could end up in a situation where you’re
taking part in a team effort or you’re involved
in some kind of competition with or against a
friend.

BALIK I PISCES

KOVA I AQUARIUS

Bu ay rutinlerinizi yürütmek konusunda her
zamankinden daha çok savaşmanız ve çok
fazla işi aynı anda yürütmeniz gerekebilir.
Bu nedenle zamanı iyi yönetmeniz ve
sağlığınıza özen göstermeniz önemli. İş
arkadaşlarınızla uzlaşmacı ilişkiler kurmak
kolay olmayabilir. 24 Haziran yeniayı, yeni
bir görev daha getirebilir.
This month you might need to fight harder
than ever in order to get through your
routines, and you may be forced into
multitasking, so it will be important for you to
manage your time effectively and take care
of your health. Forging compromises in your
relationships with colleagues might not be
easy. The new moon on June 24 could bring a
new assignment.

Aşk hayatınızdaki hareketlilik artıyor. Bu ay,
yeni bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Annebabalar; çocuğunuzla alâkalı bir mücadele
gündeme gelebilir. Sabırlı ve esnek ilişkiler
kurmanız önemli. 24 Haziran yeniayı ile
birlikte yeni bir hobi edinmek üzere ilk adımı
atabilirsiniz.
Things are starting to heat up in your love life
this month. You may end up entering into a
new relationship. If you’re a parent, you may
encounter a challenge in matters related
to your children. Maintaining patience and
flexibility in relationships is important. With
the new moon on June 24, you might start to
take an interest in a new hobby.
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UÇUŞ AĞIMIZ
Our Flight Network

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

PEGASUS YURT IÇINDE 32, YURT DIŞINDA 71 OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 40 ÜLKEDE 103 NOKTAYA TARIFELI SEFERLER DÜZENLIYOR.
PEGASUS AIRLINES OFFERS 32 DOMESTIC AND 71 INTERNATIONAL FLIGHTS TO 40 COUNTRIES AND 103 CITIES.
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Yukarıda yer alan harita, Pegasus’un yurt dışı destinasyonlarını göstermek üzere hazırlanmış bir grafik çalışmadır.
The map located above is a design work for Pegasus Airline’s scheduled international flights.
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UÇUŞ AĞIMIZ
Our Flight Network

Yukarıda yer alan harita, Pegasus’un yurt içi destinasyonlarını göstermek üzere hazırlanmış bir grafik çalışmadır.
The map located above is a design work for Pegasus Airline’s scheduled domestic flights.
PEGASUS YURT IÇINDE 32, YURT DIŞINDA 71 OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 40 ÜLKEDE 103 NOKTAYA TARIFELI SEFERLER DÜZENLIYOR.
PEGASUS AIRLINES OFFERS 32 DOMESTIC AND 71 INTERNATIONAL FLIGHTS TO 40 COUNTRIES AND 103 CITIES.

Yolcu hakları hakkında bilgilendirme ... Information about passenger rights
DEĞERLI MISAFIRLERIMIZ,

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

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

ONLINE CHECK-IN
HAVALIMANINDA SIRA BEKLEMEDEN
RAHAT UÇMANIN YOLU:

ONLINE CHECK-IN
The easy way to fly and avoid long
airport queues: Online check-in
Online Check-in işleminizi uçuşlarınızdan önce
flypgs.com’dan, mobil sitemizden ve mobil
uygulamalarımızdan ücretsiz olarak yapabilirsiniz.
It’s easy and completely free to complete your check-in
procedure online via flypgs.com and mobile channels
prior to your flight.
ONLINE CHECK-IN IŞLEMININ
SAĞLAYACAĞI KOLAYLIKLAR:

Havaalanında daha az kuyruk beklersiniz.
Varsa, bagajlarınızı size özel ayrılmış Pegasus Online Check-in
kontuarlarına teslim edebilirsiniz.
Yalnızca el bagajınız varsa, biniş kartınızın çıktısını havaalanına
gelmeden alarak ya da mobil barkodunuzu akıllı telefonunuza
indirerek, doğrudan uçuş kapısına gidebilirsiniz.
Pegasus Plus üyeleri Online Check-in yaptıklarında, havalimanı
Online Check-in’e açık ise yurt içinde 3 TL, yurt dışında 4 USD
değerinden başlayan UçuşPuan hediye edilmektedir.
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.

WHAT THE BENEFITS OF ONLINE
CHECK-IN ARE:

It saves you the long wait at the airport.
If you have luggage, you can hand these over at Pegasus
Online Check-in counters reserved especially for you.
If you only have a hand baggage, you can print your
boarding pass before arriving at the airport or download
your mobile barcode to your smartphone and head
straight to the gate.
Pegasus Plus members can earn FlightPoints starting
from 3 TL for domestic and 4 USD for international flights
if the airport is open for Online-Check-in.
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.

UÇUŞTAN 72 SAAT ÖNCE BAŞLAR ... Starts 72 hours before flight

ONLINE CHECK-IN YAPILIR
CHECK IN ONLINE

HIZLI BAGAJ TESLİMİ
FAST BAGGAGE DROP-OFF

SADECE EL BAGAJI
ONLY HAND BAGGAGE

KAPIYA GİDİLİR
GO TO GATE

BİNİŞ KARTI-MOBİL BARKOD
BOARDING PASS-MOBIL BARCODE

Check-in işlemlerinin zamanlaması farklı
istasyonlara göre değişiklik gösterebilir.
Uçuşunuz öncesi güncel bilgileri
flypgs.com’dan takip edebilirsiniz.
Timing of online check-in procedures may vary from
one airport to another; get the most up-to-date
information via flypgs.com before your flight.
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DEĞERLİ MİSAFİRLERİMİZ
Dear Guests
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UÇAKTA TEHLİKELİ MADDE TAŞINMASI
No Dangerous Goods On Aircraft
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SIVI TAŞIMA KURALLARI

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

Hava yolu ile seyahat edecek
yolcuların, iç ve dış hat
uçuşlarında uçak içinde yanlarında
bulunduracakları sıvılarla ilgili
kısıtlama uygulanmaktadır. Kabin
bagajlarında taşınmasına sınırlama
getirilen sıvılar, uçak altı bagajlarında
hava yolu işletmesinin kuralları içinde
taşınabilecektir. El/kabin bagajı,
yolcuların son güvenlik kontrol
noktasından geçtikten sonra uçağın
içine götürdükleri bagajlardır.
The regulations on restrictions on
liquids that air travellers are allowed to
carry on board in their hand baggage
apply for domestic and international
flights. Liquids subject to hand baggage
restrictions may be carried in hold
baggage in accordance with the
regulations of airline management. Hand/
carry-on baggage is luggage passengers
carry on the plane with them after going
through the last security checkpoint.
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KISITLAMAYA DÂHIL SIVILAR:
Su, şurup, içecekler dâhil her türlü sıvı
Kremler, losyonlar, yağlar, kozmetik yağlar,
kolonya, parfümler, maskara dâhil her türlü
makyaj malzemesi (katı hâlde olan rujlar hariç)
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.

LIQUIDS SUBJECT TO
RESTRICTIONS:
All liquids including water, syrup, beverages
Creams, lotions, oils (including cosmetic
oils), colognes perfumes, all make-up
including mascara (except solid lipsticks)
Shaving foams, deodorants, all pastes
including toothpaste
All semi-solid foods and gels such as jam,
honey, yogurt, molasses and tomato puree
Contact lens solution, shampoo, sprays,
aerosols and any other items of a similar
consistency to the above.
These restrictions limit the quantity and do
not prohibit passengers from carrying liquids
on flights. Each passenger is entitled to carry
liquids, gels and sprays in containers not
exceeding 100 ml, in a transparent re-sealable
plastic bag with a capacity of 1 litre and
approximately 20x20 cm in size.

UYGULAMA:
Her yolcu 1 adet şeffaf plastik poşet taşıyabilir.
Poşet içerisine konulan her bir ürün maksimum
100 ml olabilir.
Kabı 100 ml’den büyük olan ürünlerin, içindeki
sıvı miktarına bakılmaksızın geçirilmesine
müsaade edilmez.
Yolcuların el/bagaj çantalarındaki sıvı ürünleri,
son güvenlik noktasında görevlilere göstermeleri
ve x-ray cihazına ayrı olarak koymaları
gerekmektedir.
Check- in’e verilen uçak altı bagajlar için herhangi
bir sıvı kısıtlaması uygulanmamaktadır. Ancak
hava yolu işletmesinin kuralları geçerlidir.
Yolcuların çantalarını hazırlarken uygulamaya
giren kısıtlamaları göz önünde bulundurarak sıvı
ürünleri uçak altı bagajlarına koymaları kolaylık
sağlayacaktır.

APPLICATION:
Each passenger may carry one transparent
plastic bag.
Each container in the bag may have a
maximum capacity of 100 ml.
Items with containers larger than 100 ml are
not permitted, regardless of the amount they
contain.
Passengers are required to show the liquids
in their hand baggage at check points and send
these separately through the screening device.
No liquid limitations apply for checked in
luggage. However, airline management rules
apply.
It will be of convenience if passengers take
restrictions into consideration and pack
liquids in their hold baggage when packing
their bags.

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

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

ZEYTINYAĞI, BAL VE PEKMEZ ÜRÜNLERI
ILE ILGILI GIDA TAŞIMA KURALLARI
Regulation For Olive Oil, Molasses
and Honey Transportation
Uçağa zarar verip tehlike oluşturabilecek sızıntıların
önlenmesiyle ilgili tehlikeli maddeler regülasyonlarına
uygun olduğu sürece, Pegasus Hava Yolları uçuşlarında
ZEYTİNYAĞI, PEKMEZ, BAL taşınması mümkündür.
Aşağıdaki şartlar karşılanmazsa ZEYTİNYAĞI,
PEKMEZ, BAL ürünleri Pegasus Hava Yolları uçaklarına
alınmayacaktır.
Transportation of liquids such as OLIVE OIL, MOLASSES,
HONEY as checked in baggage on Pegasus Airlines aircraft
is permitted under the conditions explained. Dangerous
Goods Regulations shall be applicable for such items to
prevent leakage which could cause damage or create hazard
to the aircraft. OLIVE OIL, MOLASSES, HONEY shall NOT
be accepted on an Pegasus Airlines aircraft unless all the
conditions stated below are fulfilled.

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 KG

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 “zipperbag” or tied up. Next, it shall be put in a second plastic
bag, solid, leak-proof and tightly closed with “zipper-bag”
or tied up. They shall be put in a solid box with protective
layer inside (i.e. bubble, foam), taped and identified with a
name tag.
The parcel shall be tagged with the “Limited Release Tag’’
which limits the responsibility of the airline, and must be
signed by the guest at check-in.

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

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

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

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

Kabin ekibinin söylediklerine
uyun. You must follow cabin
crew instructions.
Sözlü veya
fiziksel tacizde
bulunmayın. No
verbal or physical
assaults.

Uçuş sırasında kural dışı davranışlar:
Eğer bu tip davranışlar uçuş sırasında fark edilirse,
sonuçların çok ciddi olabileceğini bilmelisiniz. Uçak
rota değiştirip planlanmayan bir iniş yapabilir, iniş
noktasında güvenlik güçleri uçağı karşılayabilir
ve kural dışı davranışlarda bulunan kişi gözaltına
alınabilir, para cezasına çarptırılabilir veya
mahkemeye sevk edilebilir.
Bu yüzden yolcularımızdan beklediklerimiz;
Kabin ekibinin anons ve talimatlarına uymak
Kabin ekibine ve diğer yolculara saygı göstermek
Güvenli ve makul davranışlarda bulunmak
Uçağın veya misafirlerin emniyetini tehlikeye 		
atmaktan sakınmak

Uçuş emniyetini
tehlikeye atmayın.
Do not endanger aircrafts’
safety of flight.

Sigara içme
düzenlemelerine
uyun.
Do not ignore smoking
regulations.

Uçağa ya da içindeki
eşyalara zarar vermeyin.
Do not damage the aircraft or
on-board equipment.

Unruly behavior prior to flight:
If unruly or disruptive behavior is noticed prior to the
flight, please be aware that boarding may be denied.
Unruly behavior during the flight:
The consequences of such behaviours are serious.
The aircraft may have to divert and make an
unscheduled landing where it will be met by the
authorities. The person responsible for the unruly
behavior may be arrested, fined, charged and/or
prosecuted.
It is for this reason that we ask all
passengers to:
Follow crew member instructions promptly
Respect crew members and fellow passengers
Behave in a safe and appropriate manner
Refrain from endangering the safety of the aircraft or
its occupants

220 • PEGASUS • HAZİRAN / JUNE 2017

Kabin ekibine ve diğer
misaf irlere saygı gösterin.
Respect your crew members
and fellow passengers.

Güvenli ve makul
davranışlarda bulunun.
Behave in a safe and
appropriate manner.

Genel düzeni bozan
davranışlarda bulunmayın.
No disorderly conduct.

Korkutucu davranışlarda
bulunmayın.
No intimidating behaviour.

Uçuşunuzun keyfini
çıkarın ve diğerlerinin de
keyif almasına
müsaade edin.
Enjoy your flight and allow
others to
enjoy theirs.

UÇAĞIN IÇINDEYKEN IŞLENEN SUÇLAR VE DIĞER KURAL DIŞI DAVRANIŞLAR
Offences and Other Unruly Behavior Committed On Board Aircraft
Sivil Havacılık Düzenlemeleri gereği aşağıdaki
davranışlar uçakta kabul edilemez:
Sivil bir uçaktaki kokpit veya kabin ekibinden bir 		
kişiye veya başka bir görevliye saldırı ya da diğer 		
müdahale edici davranışlar
Saldırı ya da güvenliği tehlikeye atacak yahut sivil bir
uçaktaki düzeni ve disiplini bozacak davranışlar

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

Sivil bir uçuşta işlenen diğer suçlar.
Böyle suçların ya da diğer davranışların bazıları:
Hakaret ve sövme
Fiziksel saldırı
Cinsel taciz ve genel ahlaka karşı davranışlar
Tehdit
Kabin ekibinin talimatlarına uymama
Uçak içinde veya sigara içilmesine müsaade 		
edilmeyen uçak çevresinde sigara içme
Duman algılayıcılarına müdahale
Uçağa ya da içindeki eşyalara zarar verme veya 		
hırsızlık
Yasak olduğu sırada taşınabilir elektronik cihaz 		
kullanma
Uçağın içindeki şahısların ya da uçuş emniyetini veya
güvenliğini tehlikeye atma

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

According to the Civil Aviation Regulations
the following are considered unacceptable
behaviors on board:
Assaulting or other intrusive behaviors to a person
from the cockpit, a cabin crew or another officer of a
civil aircraft.
Assaulting and other acts endangering safety or 		
jeopardizing good order and discipline on board a 		
civil aircraft
Other offences or acts include:
Verbal abuse
Physical assault
Sexual offences and/or lewd behavior
Intimidating behavior
Intoxication or disorderly conduct
Refusing to follow crew instructions
Smoking on-board
Tampering with smoke detectors
Damaging the aircraft or on-board equipment or theft
Using a portable electronic device when prohibited
to do so.
Endangering an aircraft occupant and/or the safety
of the flight
REF.: IATA - Guidance on Unruly Passenger Prevention and Management

Sarhoşluk ya da başıboş davranışlar veya
kabin ekibi tarafından servis edilmeyen
içkiler tüketmek
Intoxicated or disorderly conduct or consuming
alcohol which was not provided by crew
members
Ahlâksız ya da müstehçen davranışlarda
bulunmak ya da davranmak
Engaging in or displaying indecent or lewd
behavior

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

Duman algılayıcılarını kurcalamak
Tampering with smoke detectors

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

Güvenlik ya da acil durum donanımlarına,
uçağa, ya da içerisindeki eşyalara zarar
vermek veya yerinden oynatmak
Removing or damaging safety or emergency
equipment, on board
BKL-SEC-002 Rev.00 - 24.06.2016
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BİR ÜLKEYE GİRMEK İÇİN
İHTİYACIN OLAN TÜM BELGELER

TEK TIKLA KARŞINDA

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

Vize/evrak işleri karmaşası yurt dışına çıkma keyfinin önüne geçmesin diye yeni bir
uygulamayı sistemimize ekledik. Bundan sonra Timatic’le gideceğin ülkeye ait tüm evrak
ve vize bilgisine tek bir ekrandan kolayca ulaşabileceksin.
To make sure that dealing with the complexities of travel documents and visas won’t prevent you from
enjoying a trip abroad, we’ve added a new app to our system. From now on, you can use Timatic to
find all the information you need about travel documents and visas for any country all in one place.

Nedir Bu Timatic?
What is Timatic?

Minimum
pasaport süresi
Minimum passport
validity requirement

Gereken
vergiler
Required
taxes/duties

Evcil hayvanların
seyahatleriyle
ilgili bilgiler
Requirements for
travelling with pets

Sağlık uygulamaları
ve önerileri
Health
regulations and
recommendations

Pegasus olarak IATA (International Air
Transport Association/Uluslararası Hava
Taşımacılığı Birliği) ile bir işbirliği yaptık
ve bir sorgulama ekranı geliştirdik. Bu
ekrandan şu bilgilere ücretsiz olarak
ulaşabileceksin:
Pegasus has joined up with the International
Air Transport Association (IATA) to
create a free interface that lets you use
your computer to access the following
information:
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Vize
gereksinimleri
Visa requirements

Ülkeye giriş için geçerli
olan seyahat evrakları
Documents valid for entry
into country of arrival

Yanında olabilecek
maksimum nakit
miktarı
Maximum amount of
cash that can be brought

Timatic Nasıl Kullanılır?
How to use Timatic?

Sen bize PNR numaranı söyle,
biz sana ülkeye nasıl gireceğini anlatalım!
Tell us your PNR number, and we’ll tell you
how to enter the country!

1
İlk olarak flypgs.com’a gel
ve “Bilet İşlemlerim”
bölümüne giriş yap.
First, visit flypgs.com and click
on “My Tickets”.

3

2
Aldığın biletin PNR
numarası ve soyadınla
birlikte sisteme gir.

“Doküman Kontrolü”
yazısına tıkla. Ekrandaki
sorulara cevap ver.

Enter the PNR number
on your ticket and
your surname.

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

!
ÖNEMLİ

Yurt dışına çıkmak için havaalanına geldiğinde ilk yapman gereken şey harç pulu almak!
Unutursan, geri dönmek zorunda kalırsın. Bu da tüm pasaport kuyruğuna tekrar girip sıra
beklemek demek. Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar, 7 yaşını doldurmamış olanlar, pasavan
ve benzeri belgelerle çıkış yapanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kimlik belgesiyle çıkış yapanlar ile yurt dışına
ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatından
yurt dışına çıkış harcı alınmaz.

IMPORTANT

If you’re travelling overseas on a Turkish passport, the first thing you need to do is purchase a
Tax Duty stamp. If you forget, you’ll be turned back at security, which means you’ll have to queue
all over again. Those who has a residence permit as the release date, who is under 7 years old, who has a pass check or similar
document, who check out from North Cyprus with an identity card, the vehicles of mass transportation (highway, airway, seaway and
railway) and the crew of cargo carrier vehicles are not required the departure fee.
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SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI, TRANSFER MİSAFİR YÖNLENDİRME TABLOSU
Guidance Board For Transfer Guests From Sabiha Gökçen Airport

DIŞ HATLAR GELİŞ SALONU’NA HOŞ GELDİNİZ
Welcome to International Arrivals
BAĞLANTILI
UÇUŞUNUZ VAR MI?
DO YOU HAVE A
CONNECTING FLIGHT?

HAYIR I NO

EVET I YES

EVET I YES

Bağlantılı
uçuşunuz dış
hatlara mı?
Is it an
international
flight?

Geliş pasaport
kontrolünden hızlı
bir şekilde geçiniz.
Proceed to passport
control at arrivals.

HAYIR I NO

Biniş kartınız
var mı?
Have you
got your
boarding
pass?

Biniş kartınız
var mı?
Have you
got your
boarding
pass?

EVET I YES

EVET I YES

HAYIR I NO

İç hat sefere devam
ediyorsanız.
If you’re transferring
to a domestic flight.

Transfer desk’e gidip
biniş kartınızı alınız.
Go to the transfer desk to
pick up your boarding pass.

Biniş kartınız ile x-ray
kontrolünden geçerek
hızlı bir şekilde üst
kat gidiş salonuna
geçebilirsiniz.
Immediately clear
security with your
boarding pass and
proceed to the
departures hall upstairs.
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Biniş kartınızı alır almaz
As soon as you get your boarding pass

}

Dış Hatlar
International Line

}

İç Hatlar
Domestic Line

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

İSTANBUL SABIHA GÖKÇEN HAVALIMANI’NDAN TRANSFER (BAĞLANTILI) UÇUŞU OLAN MISAFIRLERIN DIKKATINE
For the Attention of Our Transfer (Connected Flight) Guests from Sabiha Gökçen Airport

İÇ HAT UÇUŞLARDAN GELEN

Dış hat uçuşlardan
gelip uçak içinde duty
free alışverişi yapan
misafirlerimizin;
güvenlik geçişinde
sorun yaşamamak için
ürünlerini ürün faturası
ile birlikte kilitli poşette
teslim aldıklarını kontrol
etmeleri gerekmektedir.
If you have made a duty
free purchase whilst on
board an international
flight, please check
that you have received
your items, along with
the receipt, in a sealed
bag, so as to avoid any
security problems.

DOMESTIC ARRIVALS

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.

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.

DIŞ HAT UÇUŞLARDAN GELEN

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.

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.

INTERNATIONAL ARRIVALS

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

Yurt dışı uçuşları olan
misafirler de işlemleri
için kioskları kullanabilir.
Biniş kartlarını almak
için gereken pasaport
bilgilerini (APIS-Ön Yolcu
Bilgisi) kioska yazarak,
pasaportlarının çiplerini
kiosklara okutarak
işlemlerini yapabilir.
Dileyen misafirler
işlemlerini kiosklarda
tamamlamak üzere kiosk
alanlarında bulunan
Pegasus görevlilerinden
destek alabilir.
Guests who are flying
abroad can also use
the kiosks. To print their
boarding passes, they can
scan their passports or
enter the required passport
information (APIS-Advance
Passenger Information
System) manually. Guests
requiring assistance can
obtain help from Pegasus
staff members stationed in
the kiosk areas.

SIRA BEKLEMEYIN, KIOSKLARDAN BINIŞ KARTINIZI
BİR DAKIKADAN AZ SÜREDE ALIN
GET YOUR BOARDING PASS FROM THE KIOSKS IN LESS THAN A MINUTES WITH NO WAIT
Online Check-in yapamadınız, zamanınız
çok az, havalimanında check-in
kuyruğunu düşünmek bile istemiyorsunuz.
Endişelenmeyin, kiosklarla işlemlerinizi daha
hızlı halledebilirsiniz.

Pegasus Hava Yolları’nın İstanbul Sabiha Gökçen
Havalimanı’nın farklı alanlarına yerleştirilen 34
kioskundan birini kullanarak uçağa ulaşmak için
harcadığınız süreyi kısaltmanız mümkün.
Kiosklar özellikle uçuş trafiğinin yoğun olduğu
tatil dönemlerinde misafirleri uzun kuyruklarda
beklemekten kurtarıyor. Kiosklar sayesinde
misafirler, işlemlerini birkaç dakika içinde
tamamlayarak biniş kartlarını sıra beklemeden
kendileri alabiliyor. Pegasus’un kiosklarını
kullanan valizi olmayan misafirler; kontuara
uğramadan aldıkları biniş kartları ile direkt
güvenlik kapısına gidebilir. Valizi olan misafirler
ise uçuş kartlarını kiosktan alarak valizlerini
havalimanında C kontuarlarının bulunduğu
adada yer alan “Online Check-in&Bag Drop
Kontuarları”na sıra beklemeden teslim edebilir.
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If you haven’t had a chance to check-in online,
you’re short of time, and you can’t even bear to
think about the check-in queue at the airport,
don’t worry. Our kiosks will let you get everything
done faster.

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

SUDOKU
KOLAY Easy

ORTA Moderate

Pilota yardım et Help the pilot
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ÇENGEL BULMACA
HAZIRLAYAN / BY Mustafa BAŞARAN

Resimdeki
şarkıcı

Çanakkale
ilçesi
Burun
iltihabı

Lider
Geçinme,
geçim

Verimli

Boru sesi

Kuzu sesi

Güvence

Bir ilimiz

Arka

Asur’un
başkenti

Neşeli

Kertenkele
derisi

Aceleci
Kapçıkmeyve
Valide
Doğum
yaptıran
kadın

Arıtılmış
Bir renk

Tembih
sözü
Ses yitimi

Cariye

İnce yapılı

Bir davete
uyma

Meslek

Bir süs
köpeği türü

Macera
Ağustos
gülü,
yaban gülü

Tuzağa
düşürülen
şey
İhtimal

Bir nota

Öbür yan

Müzik yazısı
Tembellik

Belirti

Lisan
Radyumun
simgesi

Bir ay adı

Zabıt
Ön çalışma
Kanuni

Çanakkale’de
antik kent

Madeni ip

Razı olma

Kuramlar

Bir tür yaygı

Kategori,
zümre

Ceylan
Yiyeceği
ortak
toplantı

Gelenek

Lahza

Sürüngen
bir hayvan

Feza

Uçuş Bilgi
Bölgesi
Düşünüp
söyleme
özelliği

Saldırı,
hücum
Aşamasız
asker

Başkan

Akıcı, sıvı
Rüzgar

Ayak

Genişlik

Akla uygun

Şiirde
dörtlük

Bir meyve

Soru sözü
Sinirli
Ceyhan’ın
ünlüleri
Derince
çanak

Mekansız
Bir balık
türü

Dogma, nas

Alanı geniş

Beyaz

Pus

Açıkgöz

Kalça
kemiği

Yılan

Genç irisi

Olumsuzluk
veren bir
önek

Endonezya
plaka imi
Tarla sınırı

İlkel bir
tarım aracı

Teori
Özenli
Bir kıta adı
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CROSSWORD
Actress in
the picture
Give off,
as light

Money
dispenser
A salt of hydriodic acid

Nonsexual

German
statesman

Seen with
attention

Apply

Floor
covering
Make a
loud noise

Target
A ﬂuid
product of
inﬂammation

Designer
Karan
Inhabitant
of Zaire

Inquire

Any
external
parasitic
organism
All of the
mankind
U.N. workers' grp.

City in
Kenya
Ate
Opposing military forces
Data storage site

Cartridge
contents
"Anything
...?"

Equipped
for use with
electricity

In poor
health

List
preceder

Big time

Assume

Willing to
face danger

Baby
Part of a list
Kind of
palm

Hot pot

Kind of code
Like a
pitcher's
perfect
game

Maui
dance

Hollywood
favorite
A served ball
that skims
Burdened Additionally along
close
to the ground

In the raw
Milky white
gem

Cattle call

Ballad

Dilly

Telepathy
and such

Steal from
A small
hole in a
fortiﬁed
wall

Darling
Male
Helicopter possessive
pronoun

Secret
store

Nobel
Peace
Prize city
Difﬁcult

Marker

Bottom line

"... next?"

Church
song

Crunchy
"Losing My
sandwich
Religion" Bluish gray "Enigma
Variations"
rock group
composer

Ship's
accountant
Lion's
lunch,
maybe

Video ﬁle
extension

Utah lilies
Bull
markets

Rotten
Bother

It's deﬁnite
...-tzu
Star
followers

Dress (up)
Hybrid
between
grapefruit
and mandarin orange

Small boat
powered by
pedalling
Recently
married
man

An uncultured,
rude troublemaker

Shipping
hazard

Court
matter
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CEVAPLAR I ANSWERS
KOLAY Easy

ORTA Moderate

Pilota yardım et
Help the pilot

Verimli

S
Arıtılmış
Bir renk

G
Meslek

ÇENGEL BULMACA

Ağustos
gülü,
yaban gülü
Öbür yan
Belirti

İ
Ön çalışma
Çanakkale’de
antik kent

T

Z
E
R
R
İ
N
Ö
Z
E
R
Madeni ip

Gelenek
Kuramlar

A N
A
U Z
A
E R
İ
U Y
A
İ T
Lahza
Feza

Saldırı,
hücum
Aşamasız
asker

Alanı geniş
Açıkgöz

Tarla sınırı
Özenli

Ş
Y
M E R E
A F İ N
İ
N İ
Ş
İ C
E S T E
T E
R A
T Ü T
U V A
T E L
A N E
N
T
A Y
K I N
L A M
H A T A
A N I K
N
K U
İ N A L
Çanakkale
ilçesi
Burun
iltihabı

Lider

Geçinme,
geçim

Cariye

Bir davete
uyma
Macera

T
L İ
E
Z E
A B
R E

Boru sesi

Kertenkele
derisi

Valide
Doğum
yaptıran
kadın

Ş
E V
A N A
K
N
E T
N
D

Kuzu sesi

Neşeli

Bir ilimiz

Aceleci

Kapçıkmeyve

İnce yapılı

Bir süs
köpeği türü

Bir nota

Müzik yazısı

Tembellik

Lisan

D

Radyumun
simgesi
Zabıt

Kanuni

Y
Razı olma
Bir tür yaygı

K

Sürüngen
bir hayvan

Uçuş Bilgi
Bölgesi

Düşünüp
söyleme
özelliği

Rüzgar

Akla uygun

Mekansız
Bir balık
türü

Teori

Akıcı, sıvı

Y
E K
L I
T
R A
I
Ayak

Şiirde
dörtlük

Genç irisi

Endonezya
plaka imi

Bir kıta adı
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P
A N
A
O R
M
A M

Genişlik

Bir meyve

Beyaz

Kalça
kemiği

İlkel bir
tarım aracı

E
Ceyhan’ın
ünlüleri
Derince
çanak

K
A
S
E

M
E G
E
A R
F İ
O
N O
İ L
A
A S
R I
İ L
F I
A K
N
E A
S
M A
A B
R İ

Güvence
Arka

Tembih
sözü

Ses yitimi

Tuzağa
düşürülen
şey
İhtimal

Ceylan
Yiyeceği
ortak
toplantı

Soru sözü
Sinirli

Pus

Yılan

T
E
M
İ
N
A
T

Actress in
the picture
Give off,
as light

Asur’un
başkenti

E

N
İ
N
O
V
A

Bir ay adı

Kategori,
zümre

H
A
Z
İ
R
A
N

U
L
A
M
Başkan

R
E
İ
İ S
N
A N
K A

Dogma, nas

Olumsuzluk
veren bir
önek

City in
Kenya
Ate

H
Equipped
for use with
electricity
Assume
Part of a list

I
CROSSWORD

Resimdeki
şarkıcı

Like a
pitcher's
perfect
game

N
In the raw
Milky white
gem

E
M
M
A
W
A
T
S
O
N
Cattle call
Dilly

O P
E
C A
C
W H
Secret
store

Marker

"... next?"

Lion's
lunch,
maybe

Video ﬁle
extension

I M
P
G

Small boat
powered by
pedalling
Recently
married
man

A
I T
O M B
D
E
I R E
D O P
E M
S
H I T
U D E
L O W
A L
P
C H E
H I T
O S
P
P A L
E D A
R O O

Money
dispenser
A salt of hydriodic acid

German
statesman
Floor
covering
Make a
loud noise

Opposing military forces
Data storage site

B
A
B
R U G
E P
A S A
H U
N E M I E S
D
I L L
T
C O D D
Nonsexual

Target
A ﬂuid
product of
inﬂammation

Seen with
attention

Apply

Any
external
parasitic
organism
All of the
mankind
U.N. workers' grp.

In poor
health

Big time

Baby

Kind of
palm

Hot pot

Maui
dance

Kind of code

P

Hollywood
favorite

L
Ballad
Telepathy
and such

P

Male
Helicopter possessive
pronoun

Rotten

Bother

...-tzu

Designer
Karan
Inhabitant
of Zaire

Cartridge
contents
"Anything
...?"

Willing to
face danger

A served ball
that skims
Burdened Additionally along
close
to the ground

Darling

Ship's
accountant

A
D
I Z O
M A N
I N
E R A
L E
S A G
E N A
M
A D E
L A Y
S I
O S L
Y O
A C O
U P
T H
T O
G E L
R E

Nobel
Peace
Prize city
Difﬁcult

S
P U R S
S M E L
A
M A
L O
T
M
B E

Crunchy
"Losing My
sandwich
Religion" Bluish gray "Enigma
Variations"
rock group
composer

Bottom line
Church
song

Star
followers

Hybrid
between
grapefruit
and mandarin orange

Shipping
hazard

E
L
G
A
R

T
R
Y
I
N
G

A small
hole in a
fortiﬁed
wall

An uncultured,
rude troublemaker

Bull
markets

It's deﬁnite

Dress (up)

Court
matter

Inquire

A
S
K
List
preceder

C
O
L
O
N
Steal from

R
O
B
Utah lilies

S
E
G
O
S

