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

N İ S A N / A P R I L  2 0 1 6

“BAHARDA TATIL 
BI’BAŞKA!”

“GET YOUR SPRINGTIME 
HOLIDAY GOING!”

#yerindegüzel Ücretsiz Spotify Premium üyeliğinden Red M, Red L ve Red Elite Tarifelerindeki aboneler, ücretsiz Digiturk Play Süper Lig Taraftar Paketi 
içeriğinden Red L ve Red Elite Tarifelerindeki aboneler faydalanabilirler.
Yalnızca aktif statüdeki aboneler faydalanabilir. Seçilen içeriğe göre, abonelere, 12 ay geçerli Spotify Premium üyeliği veya 34 hafta geçerli Digiturk Play Süper Lig Taraftar Paketi 
şifresi verilecektir. Abonelerin, bu içerikleri kullanırken tüketecekleri internet (indirme ve yükleme), tarifelerindeki internet kotasından tarifenin standart ücretlendirme periyotlarında 
düşecektir. Aboneler, içeriklerini, tarifeye giriş yaptıktan sonra gelecek SMS’teki http://vftr.co/redcon linkine girerek aktifleştirebilirler. Vodafone ve içerik sağlayıcı anlaşmalı firmalar, 
bu içeriklerin yapısında değişiklik yapma ve bu içerikleri sonlandırma hakkına sahiptir. 4.5G teknolojisi, IMT-Advanced teknolojisini anlatmak için kullanılmıştır. 4.5G teknolojisinden, 
1 Nisan 2016’dan itibaren, bu teknolojiyi destekleyen cihazlar ve uyumlu SIM kartlar ile faydalanılabilir. Detaylı bilgi için: vodafone.com.tr/Red

İster izle, ister dinle
en iyi Vodafone 4.5G
deneyimi Red’de
Ücretsiz Süper Lig Taraftar Paketi ile Spotify Premium 
üyeliği sadece Vodafone Red Tarifeleri’nde.

Vodafone

Arayın, gelelim: 0850 250 2055
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Mehmet T. NANE
Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü
Pegasus Airlines CEO

Sevgili Misaf irlerimiz, 
İyi günler dilerim. Bir misafir olarak 
defalarca uçmaktan mutluluk 
duyduğum, Türkiye’nin en hızlı 
büyüyen ve en başarılı şirketlerinden 
olan Pegasus Hava Yolları’nda Mart 
ayı itibarıyla Genel Müdürlük görevini 
üstlenmiş bulunuyorum. 
2005 yılında başlattığı tarifeli seferleri 
ile Türkiye’yi uygun fiyatlı uçuşlarla 
tanıştıran şirketimizde yaşanan bu 
görev değişikliğinin, yeni başarılara imza 
atacağımız bir dönemin başlangıcı olmasını 
yürekten diliyorum. 
Pegasus’un yeni döneminde de sizlere 
en uygun fiyatlarımızla yepyeni şehirleri 
keşfetme imkânı sunmayı sürdüreceğiz. 
Geliştirmeye devam edeceğimiz yeni 
ürünlerimiz ve iş ortaklıklarımızla 
sunduğumuz hizmetleri çeşitlendirerek 
seyahatlerinizi daha da keyifli ve kolay 
kılacağız. 
Yatırımlarımız ile filomuzu genişletmeye 
ve yeni uçaklarımızı teslim almaya devam 
edeceğiz. 2012 yılında verildiği tarih 
itibarıyla Türkiye’nin en büyük siparişi 
olan 100 adet Airbus uçak siparişimizin ilk 
uçaklarını da 2016’nın ikinci yarısından 
itibaren filomuza eklemeye başlayacağız. 
Pegasus’un büyüme hikâyesini sizlerin 
de desteği ile hep birlikte, yepyeni bir 
heyecanla ve gururla yazmayı sürdüreceğiz.
Bahar aylarının keyf ini 
seyahat ederek çıkarın
Yılın en güzel dönemlerinden olan bahar 
aylarını yaşamaya başlıyoruz. Baharın 
çoşkusunu sevdiklerinizle birlikte yeni 
anılar biriktireceğiniz keyifli seyahatlere 
dönüştürebilirsiniz. Sevdiklerinizle ısınan 
havaların keyfini, Karadeniz’in doğal 
güzellikleriyle iç içe, Ege’nin ve Akdeniz’in 
sahil kasabalarında, Doğu’nun gizemli 
tarihi mekânlarında ya da Avrupa’nın 
her zaman gitmeyi düşlediğiniz en 
çok seyahat edilen şehirlerinde farklı 
kültürleri keşfederek çıkarabilirsiniz.
Nereye gideceğine karar veremeyen 
misafirlerimiz, sizlerin seçimini 
kolaylaştırmak için geliştirdiğimiz 
flypgs.com’da yer alan “Bütçene Göre 
Ara” uygulamasından faydalanabilir, 
“Etkinlik Takvimi” uygulamamız ile  
pek çok şehirde gerçekleşecek festival, 
karnaval,gösteri ve daha bir çok etkinlik 
ile ilgili bilgi alabilirler. 
Yeni seyahatlerinizde buluşmak 
dileğiyle… 
Keyifli uçuşlar dilerim.

Dear Guests, 
I wish you a pleasant day. As of March, 
I have taken up my duties as General 
Manager of Pegasus Airlines, a 
company with which I have been happy 
to fly on many occasions and which is 
one of the fastest-growing and most 
successful companies in Turkey.

I sincerely hope that this change in duties 
will signify the beginning of an era of 
new successes for our company, which 
introduced Turkey fly with affordable prices 
when it began its scheduled flights in 2005.

In this new era at Pegasus, we’ll continue to 
provide you with the opportunity to discover 
new cities by offering you the best possible 
prices. By continually improving our range 
of products and diversifying the services 
we offer in co-operation with our business 
partners, we’ll see to it that travelling 
becomes easier and more enjoyable for you.

We’ll continue making investments to 
expand our fleet and take deliveries of new 
aircrafts. Starting in the second half of 2016, 
we’ll begin to add to our fleet, as we take 
delivery of the first Airbus aircrafts from the 
100-aircraft order we placed in 2012, which 
was the largest order of aircraft ever placed 
in Turkey.

Together with your support, we will 
continue to write the story of Pegasus’ 
growth with renewed excitement and pride.
Make the Most of spring   
by travelling
Spring is upon us, and it is one of the best 
seasons of the year. You can transform the 
joy of spring into enjoyable travel with your 
loved ones, making new memories together. 
You can enjoy the pleasure of warming 
weather amidst the natural beauty of the 
Black Sea coast, in the fishing towns of 
the Aegean and Mediterranean, at the 
mysterious ancient sites of the East, or as 
you discover different cultures in the most 
popular tourist destinations in Europe, 
where you’ve always dreamed of travelling.

Our guests who can’t quite make up their 
mind about where to go can benefit from the 
“Search by Budget” function on the  
flypgs.com website, which we designed to 
make your decision easier. With our “Event 
Calendar” app, you can get information 
about festivals, carnivals, shows and a host 
of other events in numerous cities.

See you on your next travel...

Have a pleasant flight.
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GENEL KOORDİNATÖR
General Coordinator

Sibel DEMİRTAŞ 
sibeld@groupmedya.com

KREATİF DİREKTÖR 
Creative Director

Halil ÖZBAYRAK 
halilo@groupmedya.com

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ 
Managing Editor

Sema USLU 
semau@groupmedya.com

GÖRSEL YÖNETİM 
Art Director
Yavuz AYDIN 

yavuza@groupmedya.com

EDİTÖRLER Editors
Egemen AKAR 

egemena@groupmedya.com
Şule KÖKTÜRK

sulek@groupmedya.com
Gizem KIRCA

gizemk@groupmedya.com
Zeynep Merve KAYA

zeynepk@groupmedya.com
Irmak YAŞAR

irmaky@groupmedya.com

FOTOĞRAF Photo
Hakan AYDOĞAN 

Erhan TARLIĞ

ÇEVİRİ-DÜZELTİ 
Translation-Proofreading (TR-EN) 

Deborah SEMEL DEMİRTAŞ, 
İdil KARACADAĞ, Özgür BİRCAN

REKLAM SATIŞ 
ve PAZARLAMA 
ADVERTISING
Tel: 0212 224 93 30 (pbx) 
Faks: 0212 224 86 46

REKLAM GRUP 
BAŞKAN YARDIMCILARI
Advertising Group Vice 
Presidents

Selim EREM
selime@groupmedya.com
Işıl BAYSAL TURAN
isilb@groupmedya.com

REKLAM KOORDİNATÖRÜ
Advertising Coordinator
Göktuğ Bedri EVREN
goktuge@groupmedya.com

REKLAM KOORDİNATÖRÜ
Advertising Coordinator
İpek AKSOY TUNALI
ipeka@groupmedya.com

REZERVASYON MÜDÜRÜ
Manager of Reservation
Ender PARLAR 
enderp@groupmedya.com

REKLAM GRAFİK
Advertorial Graphic
Mesut ÖZTÜRK
mesuto@groupmedya.com

İLETİŞİM BİLGİLERİ
CONTACT US

YÖNETİM 
MANAGEMENT

YAPIM-YAYIN
PRODUCTION & PUBLISHING

İmtiyaz Sahibi PUBLISHER
Group Medya ve Bilgi Teknolojileri AŞ Adına Nevzat ÇALIŞKAN (Sorumlu) 

nevzatc@groupmedya.com

Pegasus Hava Yolları Adına Katkıda Bulunanlar CONTRIBUTORS
Diğdem CENGİZ GÜRSEL, Selay GÜNTEKİN, Özge BAŞEFE KARBEYAZ

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

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

BASKI YERİ VE TARİHİ-PUBLISHING PLACE AND DATE İstanbul, Mart 2016 / March 2016
YAYIN TÜRÜ - PUBLICATION GENRE Yerel Süreli Yayın / National Periodical Publication ISSN: 2149-8547

(*) 0888 228 12 12 numaramızın tüm kullanıcılar için (Türk Telekom, 
Turkcell, Vodafone, Avea) ücretlendirme periyodu (vergiler 
dahil) saniye olarak hesaplanıp, 1,5 TL/DK olarak, operatörünüz 
tarafından faturanıza yansıtılacaktır. 
(**) İtalya için çalışma saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00–13.00 ve 
14.00–18.00’dir. Sabit hat tarifesinden ücret 0,10 €/DK+KDV’dir.
(*) To call our reservation number (0888 228 12 12) from all operators (Türk 
Telekom, Turkcell, Vodafone, Avea) will be calculated as seconds (including 
taxes), 1.5 TL per minute and will be reflected in your monthly bill. 
(**) Working Hours for Italy: 9.00-13.00 and 14.00-18.00.  From fixed line calls 
will be calculated as seconds (including taxes), 0,10 € per minute.

ÇAĞRI MERKEZİ CALL CENTER

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

FRANCE - FRANCE  0033170 700 737
ALMANYA - GERMANY  01806 333 737 
İNGİLTERE - UK  0845 0848 980 
İSVİÇRE - SWITZERLAND  0900 110 737 
AVUSTURYA - AUSTRIA  0043 1 267 6992 
DİĞER ÜLKELER - OTHER COUNTRIES  
0090 850 250 67 77

TEMSİLCİLİKLERİMİZ  OUR AGENTS  

GÜRCİSTAN - GEORGIA  00995 32 240 00 40
LÜBNAN - LEBANON  00 961 1 369 869
İTALYA - ITALY  0039064985641 
UKRAYNA - UKRAINE  0038 0800 505 510
ROMANYA - ROMANIA  00 40 21 307 91 75
KOSOVA - KOSOVO  00 381 38 225 810
KAZAKİSTAN - KAZAKHSTAN  007 727 2731717
İSRAİL - ISRAEL  03 3721278
KUVEYT - KUWAIT  00 965 22447709
BAHREYN - BAHRAIN  00973-38817488
KATAR - QATAR  00 974 4421807
ABD - USA  0090 850 250 67 77 
KANADA - CANADA  0090 850 250 67 77 
B. ARAP EMİRLİKLERİ - UAE  00971 4 357 81 28 

Pegasus  Magazine, Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. adına Group 
Medya ve Bilgi Teknolojileri A.Ş tarafından T.C. yasalarına uygun 
olarak yayımlanmaktadır. Pegasus  Magazine’nin isim ve yayın hakkı 
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.’ye aittir. Dergide yayımlanan yazı, 
fotoğraf ve illüstrasyonların her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden 
alıntı yapılamaz. Yazıların sorumluluğu yazarlara, yayınlanan ilanların 
sorumluluğu ise sahiplerine aittir.
Pegasus  Magazine is published for Pegasus Airlines by Group Medya ve Bilgi 
Teknolojileri Inc. in accordance with the laws of the Turkish Republic. The name 
and publishing rights of Pegasus magazine are held by Pegasus Airlines. All rights 
are reserved that  pertain to the written materials, photographs and illustrations 
published in the magazine. Nothing in this magazine may be borrowed or 
reproduced without full credit being given to the source. The written materials are 
the sole responsibility of each of the writers, and the advertisements published in 
the magazine are the sole responsibility of each advertiser.
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www.vw.com.tr

Resimdeki aracın görüntüsü satışa sunulan modellerimizden farklılık gösterebilir.

  facebook.com/vwticariarac

Yeni Amarok Exclusive.

Tüm gözler onda olacak.
Üstün performansı şık detaylarla buluşturan Yeni Amarok Exclusive ile 
her an her yerde tüm bakışlar sizin üzerinizde.
Volkswagen Amarok. Fazla söze gerek yok.

DANIŞMA HATTI: 0216 266 54 98 Volkswagen’in tercihi Volkswagen

• 8 ileri otomatik vites
• LED’li Bi-Xenon farlar 
• Off-road ABS sistemi 

• Çift turbo BiTDI motor
• 19” alüminyum jantlar 
• Alcantara koltuk kaplama
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 TREND HOT WIRE
16 I İSTANBUL FİLM FESTİVALİ

İSTANBUL FILM FESTIVAL
Festival 7-17 Nisan tarihlerinde, 35’inci kez 
sinemaseverlerle buluşuyor.
The Festival will be held for the 35th time 
between April 7-17.

24 I İZMİR KİTAP FUARI
 İZMİR BOOK FAIR

Fuar, 16-24 Nisan tarihleri arasında 
Kültürpark’ta kapılarını açıyor.
Fair opens its doors between April 16-24 
at the International İzmir Fairgrounds 
(Kültürpark).

36 I KUM HEYKEL FESTİVALİ
SAND SCULPTURE FESTIVAL 

Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali 
SANDLAND, 15 Nisan’da başlıyor.
International Antalya Sand Sculpture Festival 
SANDLAND will take place between April 15 
and May 5. 

50 I ANİMASYON FİLMLERİ 
 ANIMATION FILMS

Animasyon dünyası bu yıl, 26 Nisan-1 Mayıs 
tarihlerinde Stuttgart’ta buluşuyor.
Animation world is meeting up in Stuttgart 
between April 26-May 1.

52 I ROMA MARATONU
ROME MARATHON 

22’nci Roma Maratonu bu yıl 10 Nisan 
tarihinde gerçekleşiyor.
The 22nd annual Rome Marathon takes place 
on April 10 this year. 

 PORTRE PORTRAIT
 80 I ENRICO MACIAS
14 Nisan’da İstanbul’da konser veren efsane 
müzisyen Enrico Macias, sorularımızı 
yanıtladı. 
Enrico Macias, will be performing at  İstanbul 
on April 14, answered our questions.

16
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 SEYAHAT TRAVEL
94 I 23 NİSAN SEYAHATİ

  23 APRIL TRAVEL
23 Nisan’da çocuğunuzla gidebileceğiniz 
şehirleri derledik.  
We compiled the cities that you can visit 
with your children on April 23 National 
Sovereignity and Children’s Day.

120 I BAHARDA İSTANBUL
	 SPRING	IN	İSTANBUL												
Eğer kültür odaklı bir ilkbahar tatili 
düşünüyorsanız, “kozmopolit şehir” 
İstanbul’da aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. 
If you’re planning a cultural spring escape, 
cosmopolitan Istanbul will fulfil all your needs.  

108 I # bahardaitalyadaolsam!
 #ifiwereinitalythisspring

Çok Gezenler Kulübü’nün düzenlediği 
fotoğraf yarışmasına katılan 15 kişiyi sizinle 
buluşturmak istiyoruz.
We would like to introduce 15 person chosen by 
The Globetrotters Club’s photography contest.

   YAŞAM VE STİL  
        LIFESTYLE

150 I  EGE OTLARI
   AEGEAN GREENS

Henüz belki adını bile duymadığınız otlar ve 
sofranıza lezzet katacak tarif ler… 
Greens that you might not even have heard 
of, along with recipes that will add zip to 
your meals.

146 I  BÜYÜLÜ LEZZET: TÜRK  
  KAHVESİ
 ENCHANTING TASTE:   
	 TURKISH	COFFEE
Mevzubahis “manevi lezzet” ise Türk 
kahvesi bu lezzetlerin başında geliyor.  
When it comes to flavor of the emotional 
kind, Turkish coffee is at the top of the list. 

BÜYÜLÜ DÜNYA: 
SUALTI

THE	MAGICAL	WORLD:	
UNDERWATER

86
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EN YENİLER... GÖRMENİZ GEREKENLER...
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ÇOCUKLAR KIDS
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Muzipo Kids, Turkey’s first activity center for 
children, celebrates National Sovereignty and 
Children’s Day by opening its doors for free 
to children at all its locations on April 23. With 
21 centers located in six cities, Muzipo Kids 
operates throughout Turkey, offering programs 
designed to promote the physical, mental 
and emotional development of children aged 
18 months to 12 years. Muzipo Kids’ activity 
schedules are prepared by expert scholars 
from Marmara University, in co-operation with 
the Children’s Study Unit at Bilgi University. 
In addition to supporting children’s physical 
development through its movement education 
program, Muzipo Kids also organizes activities 
related to science, technology and art as 
well as play, drama, music, rhythm and other 
workshops designed to increase creativity, 
and its centers support children’s socialization 
through birthday parties and other group 
activities.   muzipo.com

KIDS GET MOVING ON APRIL 23

23 Nisan’da 
Çocuklar 
Hareket Ediyor
Türkiye’nin ilk çocuk hareket üssü Muzipo 
Kids, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nda tüm merkezlerinin kapılarını 
ücretsiz olarak çocuklara açıyor. Türkiye 
genelinde; altı şehirde 21 merkeziyle hizmet 
veren Muzipo Kids, 18 ay-12 yaş arası 
çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal 
gelişimlerini destekleyen programlar 
hazırlıyor. Muzipo Kids’in programları 
Marmara Üniversitesi’nden alanında uzman 
akademisyenler ve Bilgi Üniversitesi Çocuk 
Çalışmaları Birimi iş birliğiyle hazırlanıyor. 
Muzipo Kids, hareket eğitimi ile çocukların 
fiziksel gelişimine katkıda bulunmanın yanı 
sıra bilim, teknoloji ve sanatla ilgili etkinlikler 
düzenliyor; yaratıcılığı artırıcı oyun, drama, 
müzik, ritim gibi atölyeler tasarlıyor, 
doğum günü partileri ve grup aktiviteleriyle 
çocukların sosyalleşmesini sağlıyor. 

 muzipo.com





İSTANBUL FILM    
FESTIVAL TURNS 35
The İstanbul Film Festival is one of the most 
prestigious, longest-running film festivals in 
Turkey. Organized by the Istanbul Culture and Arts 
Foundation (IKSV), the festival will be held for the 
35th time between April 7-17 this year. Akbank 
Galas is one of the festival’s most popular sections 
and includes 10 eagerly awaited films that will be 
screened for the first time in Turkey. One of the 
leading films in this section is Jeff Nichols’s “Midnight 
Special”, which is also the opening film at the festival. 
Among the other interesting, award-winning films 
included in the Akbank Galas section are the Coen 
Brothers’ “Hail, Caesar!”, which opened this year’s 
Berlin Film Festival; “The Clan”, a film that broke 
box-office records in its home country, Argentina, 
and was directed by Pablo Trapero, who heads this 
year’s International Golden Tulip Competition jury; 
and “A Man and A Woman”, from one of the masters 
of French Cinema, Claude Lelouch.

 f ilm.iksv.org

Türkiye’nin en köklü film festivallerinden İstanbul 
Film Festivali 35’inci kez sinemaseverlerle buluşuyor. 
İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nca (İKSV), 7-17 Nisan 
tarihleri arasında gerçekleştirilen festivalin en sevilen 
bölümlerinden Akbank Galaları’nda, sezonun merakla 
beklenen 10 filminin Türkiye’deki ilk gösterimleri 
yapılıyor. Akbank Galaları’nın öne çıkan filmlerinden Jeff 
Nichols’ın “Midnight Special” adlı filmi aynı zamanda 
festivalin açılışını da yapıyor. Berlin Film Festivali’ni de 
açan Coen Kardeşler’in “Yüce Sezar!”ı; Uluslararası 
Altın Lale Yarışması Jüri Başkanı Arjantinli yönetmen 
Pablo Trapero’nun, ülkesinde tüm gişe rekorlarını kıran 
“Çete”si ve Fransız Sineması’nın ustalarından Claude 
Lelouch’un “Bir Kadın Bir Erkek”i Akbank Galaları’nın 
ilginç ve ödüllü yapımlarından yalnızca birkaçı.  

 f ilm.iksv.org

İstanbul 
Film Festivali 
35 Yaşında
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THE CURTAIN RISES IN ANKARA
The curtain rises on the Ankara International Film 
Festival for the 27th time, bringing film lovers 
the latest and greatest films from Turkey and 
around the world. In addition to contributing 
to the promotion and development of Turkish 
Cinema, the festival acts as a training ground for 
young filmmakers. “Sound and Vision” is the main 
theme of this year’s festival, which takes place 
between April 28-May 8. The festival’s selection 
of films that have made their mark on cinema 
history are grouped under various headings. 
“Something’s Rotten in the State of the World” 
brings together five adaptations of “Hamlet” from 
different countries and eras. The documentary 
section, “Witnesses”, focuses on wars in the 
Middle East with the theme “War and View”. The 
festival also features a “Stop-Motion Workshop” 
designed for children, and it continues with 
its “Pending Ticket” scheme (for individuals 
interested in film, but who have difficulty 
affording tickets).  f ilmfestankara.org.tr

Türkiye ve dünya sinemasının en yeni ve seçkin 
örneklerini sinemaseverlerle buluşturan Ankara 
Uluslararası Film Festivali 27’nci kez “perde” 
diyor. Türk Sineması’nın tanıtım ve gelişimine 
katkı sunmasının yanı sıra genç sinemacılar için 
okul niteliği taşıyan festival, 28 Nisan-8 Mayıs 
tarihleri arasında “Bakış ve Ses” ana temasıyla 
gerçekleştiriliyor. Sinema tarihine damga vuran 
filmlerin farklı başlıklar altında düzenlenen 
seçkilerde izlenebildiği festivalde, “Dünyada 
Çürümüş Bir Şeyler Var” bölümünde beş ülkeden 
farklı dönemlerde beyazperdeye uyarlanan 
“Hamlet” filmleri izleyiciyle buluşuyor. “Tanıklıklar” 
isimli belgesel bölümünde ise “Savaş ve Bakış” 
başlığı altında Orta Doğu’da yaşanan savaşlar 
konu ediliyor.  Çocuklara yönelik “Stop Motion 
Atölyesi”nin düzenlendiği festivalde, bu yıl da 
“Askıda Bilet” (gösteriyi izlemek isteyip maddi 
açıdan zorluk çekenler için) uygulaması sürüyor.  

 f ilmfestankara.org.tr

Ankara’da 
Perde Açılıyor
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Ankara’da ilk kez düzenlenen “SIFIRALTI 
Kahve Günleri”, Ankaralı kahveseverleri 
birçok kahve firması ve Ankara’da yer alan 
üçüncü dalga kahvecileriyle buluşturuyor. 
Ankara’da günlük hayatın önemli bir parçası 
hâline gelmeye başlayan kahve tutkusu, 
etkinlik süresince tadımlar, seminerler, 
eğitimler, söyleşiler ve workshoplar ile 
ele alınıyor. Ulusal ve bölgesel kahve 
markalarının, ödüllü baristaların ve kahve 
alanındaki başarılı girişimcilerin katılım 
sağlayacağı etkinlikte, kahveseverleri sanat, 
müzik ve kahve dolu iki gün bekliyor.
Katılım yoğunluğunun dengelenmesini 
sağlamak amacıyla iki gün sürecek 
olan etkinlik 16-17 Nisan tarihlerinde 
CerModern’de gerçekleşiyor. Kahve 
severlerin bu etkinliği kaçırmamasını tavsiye 
ediyoruz.  06kahvegunleri.com

”Zerosix Coffee Days” will take place for the 
first time in Ankara, bringing together coffee 
lovers with many coffee compnaies and third-
wave coffee shops in Ankara. The passion for 
coffee has been steadily becoming a fixture 
in the daily life of Ankara, and it will be put to 
use during the event with tastings, seminars, 
lectures, panels and workshops.
The event will be attended by national and 
regional coffee companies, award-winning 
baristas, and examples of successful 
enterprises from the coffee sector. Two days 
filled with art, music, and coffee await.
So as to balance out the flow of visitors, the 
event will be taking place over two days, April 
16-17, at CerModern. We recommend coffee 
lovers to not miss it.   06kahvegunleri.com

“COFFEE DAYS” IN ANKARA

Ankara’da 
“Kahve 
Günleri”





İZMİR BOOK FAIR
Organized by the Turkish Publishers’ Association 
in co-operation with TÜYAP Fair Organization 
Limited, the 21st İzmir Book Fair opens its 
doors between April 16-24 at the International 
İzmir Fairgrounds (Kültürpark). Around 400 
publishers and civil society organizations will be 
participating in the fair, which will include nearly 
150 talks, panels, poetry readings and activities 
for children over a nine-day period. İzmir poet-
author Hüseyin Yurttaş will be the guest of honor 
and will be featured in panels and talks. There 
will also be talks and seminars organized by 
TÜYAP that will focus on the life and works of 
Behçet Necatigil to mark the centenary of the 
birth of one of Turkey’s literary giants. The fair is 
open to visitors from 11.00-20.00 on April 16-23 
and from 11.00-19.00 on April 24, the final day of 
the fair. Entrance is free of charge.

 izmirkitapfuari.com

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve Türkiye 
Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen 21’inci 
İzmir Kitap Fuarı, 16-24 Nisan 2016 tarihleri 
arasında Uluslararası İzmir Fuar Alanı’nda 
(Kültürpark) kapılarını açıyor. Yaklaşık 400 
yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla 
düzenlenen fuarda dokuz gün boyunca 150’ye 
yakın söyleşi, panel, şiir dinletisi ve çocuk 
etkinliği gerçekleştiriliyor. İzmirli şair-yazar 
Hüseyin Yurttaş’ın onur konuğu olduğu fuarda, 
Yurttaş için de çeşitli panel ve söyleşiler 
düzenleniyor. Fuarda ayrıca TÜYAP’ın 
edebiyatımızın büyük ustalarının 100’üncü 
yaşına ithafen hazırladığı program kapsamında 
Behçet Necatigil’in yaşamı ve eserleri, söyleşi 
ve panellerle ele alınıyor. Girişin ücretsiz olduğu 
fuar, 16-23 Nisan tarihleri arasında 11.00-
20.00, fuarın son günü olan 24 Nisan’da ise                                                                              
11.00-19.00 saatleri arasında ziyaret 
edilebiliyor.  izmirkitapfuari.com

21. İzmir 
Kitap Fuarı 
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Do you love greens and consider them a 
source of good health? Then this festival will 
be just your cup of tea. At the Alaçatı Greens 
Festival you’ll be able to find a countless 
variety of Aegean greens as well as delicious 
dishes made with them along with other 
enjoyable activities to join in. The festival takes 
place in the Alaçatı region of Çeşme between 
April 7-10 this year with a theme focusing on 
“Radika (Dandelion)”. An olive-oil soap-making 
workshop will open the festival, which will 
feature many activities, such as talks on 
indispensable facets of healthy and natural 
living, cooking workshops, concerts, dance 
shows, sapling planting, nature walks and 
gathering greens. One of the most interesting 
events at the festival will be a discussion 
entitled “Eat Wild, Live Modern”. You’ll feel 
physically as well as spiritually refreshed by 
the festival, which will conclude with two 
competitions – “most varieties of greens 
collected” and “best greens dish” – and a final 
awards ceremony.  alacatiotfestivali.com

“EAT WILD, LIVE MODERN”

Otları çok seviyor ve otla gelen sağlığa 
inanıyor musunuz? O hâlde bu festival 
tam size göre. Ege’nin envai çeşit otlarını, 
onlarla yapılmış enfes yemekleri ve bunun 
yanında keyifle katılacağınız etkinliklerini 
bulabileceğiniz Alaçatı Ot Festivali, 7-10 
Nisan tarihlerinde Çeşme’nin Alaçatı 
beldesinde düzenleniyor. Bu yıl ana 
teması “Radika (Hindiba)” olarak belirlenen 
festival, “Zeytinyağlı sabun yapımı” atölyesi 
ile başlıyor. Sağlıklı ve doğal yaşamın 
vazgeçilmezlerine dair söyleşiler, yemek 
atölyeleri, konserler, dans gösterileri, sakız 
fidanı dikimi, doğa yürüyüşü, ot toplama 
gibi birçok etkinliğin gerçekleştirildiği 
festivalin en ilginç etkinliklerinden biri ise 
“Vahşi Beslenelim, Çağdaş Yaşayalım” 
konulu söyleşi. Kendinizi ruhen ve bedenen 
tazelenmiş hissedeceğiniz festival “En fazla 
ot çeşidini toplama ve en güzel ot yemeği” 
yarışması ve ödül töreni ile final yapıyor. 

 alacatiotfestivali.com

“Vahşi 
Beslenelim, 
Çağdaş 
Yaşayalım”

Ot Festivali’ni 
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Ford Otosan’ın, Koç Holding’e ait “Ülkem İçin” projesi 
kapsamında hayata geçirdiği “Bal Arıları Mühendis 
Oluyor” projesi, kız öğrencilere mühendislik mesleğini 
sevdiriyor. 81 ilde, 81 okulda kız öğrencilere, ailelerine 
ve öğretmenlere mühendislik mesleğini tanıtmayı 
hedefleyen projede kız öğrenciler, kadınlar için uygun 
görülen meslekler dışında kalan mühendisliği seçme 
konusunda teşvik ediliyor. İki yıl sürecek proje ile 
8.100 kız ve 8.100 erkek lise öğrencisi, velileri ve 
öğretmenlerine ulaşılması hedefleniyor. Uçan Süpürge 
ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen 
proje sonunda üniversitelerde mühendislik bölümlerini 
tercih eden kız öğrencilere, Ford Otosan’da staj olanağı 
da sunuluyor. Bal Arıları Projesi’ne gönülden destek 
verdiklerini ifade eden oyuncular Melisa Sözen ve 
Murat Yıldırım, kız çocuklarının meslek seçimlerinde 
cinsiyet ayrımcılığı yapılmadan, yetenekleri ve istekleri 
doğrultusunda cesaretlendirilmesi gerektiğini söylüyor.  

 balarilarimuhendisoluyor.com

Bal Arıları 
Mühendis 
Oluyor

ETKİNLİK EVENT
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Organized within the framework of Koç 
Holding’s “For My Country” project, 
“Honeybees are Engineers”, sponsored by 
Ford Otosan, is turning girls on to engineering. 
The project, which is being implemented in 81 
schools across 81 provinces in Turkey, aims to 
introduce female students, their families and 
their teachers to engineering and encourage 
girls to choose a career in a field that is 
still considered to be outside the realm of 
traditional female professions. This two-year 
project, organized jointly by Flying Broom, the 
Turkish Ministry of Education and Ford Otosan, 
will reach 8,100 female and 8,100 male high 
school students, their parents and teachers. 
“Honeybees are Engineers” also includes 
internship opportunities for girls who choose 
to enroll in a university engineering department 
after participating in the program. According to 
Actors Melisa Sözen and Murat Yıldırım, who 
are giving their full support to “Honeybees”, 
girls should be encouraged to pursue their 
talents and interests when choosing a 
profession without being subjected to gender 
discrimination.  balarilarimuhendisoluyor.com

HONEYBEES 
BECOME ENGINEERS
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Mamut Art Project (MAP) brings together 
original artworks by promising talents from 
various disciplines, and it’s supported by 
Akkök Holding. This year’s exhibition will be 
the fourth time the event will take place, 
showcasing works by 52 artist chosen from 
amongst almost a thousand submissions. 
The works include new media, installations, 
performances, illustrations, photography, 
audio installations, and street art. Seren 
Kohen is the director of the project which has 
brought a new lease of life into the artistic 
world, and she states that being included 
in the Mamut Art Project is a way for young 
artists who often meet obstacles when it 
comes to producing and displaying art to 
make a name for themselves. The exhibition 
takes place between April 14-17 2016 and can 
be visited at Küçükçiftlik Park, İstanbul.  

 mamutartproject.com

A FRESH LOOK AT 
CONTEMPORARY ART

Gelecek vadeden isimlerin farklı disiplinlerden 
özgün çalışmalarını bir araya getiren Mamut 
Art Project (MAP), Akkök Holding ve Mamut 
Art Project iş birliğiyle gerçekleşiyor. Bu yıl 
dördüncü kez düzenlenen sergide bine yakın 
başvuru arasından seçilen 52 sanatçının 
işleri sergileniyor. Seçilen işler arasında yeni 
medya, enstalasyon, performans, illüstrasyon, 
fotoğraf, ses yerleştirme, sokak sanatları 
gibi projeler de yer alıyor. Sanat ortamını 
canlandıran projenin direktörü Seren Kohen, 
Mamut Art Project’te yer almanın, sanat 
piyasasının üretim ve sergileme koşullarındaki 
engellere takılan genç yeteneklerin önünü açan 
aşamalardan biri olduğunu söylüyor.  
14-17 Nisan 2016 tarihleri arasında gerçekleşen 
sergiyi İstanbul Küçükçiftlik Park’ta 
görebilirsiniz.  mamutartproject.com

Çağdaş 
Sanata Yeni 
Bir Bakış
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Dersaadet’te yaşamış edebiyatçılar ve 
onların yarattığı hayal kahramanlarından 
esinlenerek oluşturduğu “Dersaadet” ve 
Dostoyevski’nin romanlarından esinlenerek 
oluşturduğu “Dostoyevski” isimli sergileri ile 
adından çokça söz ettiren sanatçı Çağdaş 
Erçelik, bu kez “Türk Filmi” konulu sergisi ile 
sanatseverlerin karşısına çıkıyor.  Erçelik, 
9 Nisan’da İstanbul Nişantaşı’ndaki Galeri 
Eksen’de açılan sergisindeki eserleri sanat 
hayatını ve güncel yaşamı derinden etkilemiş 
olan, izleyiciye ciddi mesajlar veren Türk 
filmlerinden yola çıkarak oluşturmuş. 
Erçelik’in, “Muhsin Bey”, “Anayurt Oteli”, 
“Ah Güzel İstanbul”, “Ah Belinda” ve “Canım 
Kardeşim” gibi birçok yapıtı heykele ve resme 
aktardığı sergisi 3 Mayıs’a kadar ziyaret 
edilebilir.  galerieksen.com

“Türk Filmi” 
Bu Sergide

The artist Çağdaş Erçelik attracted 
great attention with his previous 
exhibitions “Dersaadet”, inspired by 
authors who lived in Dersaadet (İstanbul) 
and the characters they created, and 
“Dostoyevsky”, inspired by Dostoyevsky’s 
novels. Erçelik’s latest exhibition focuses 
on the theme “Turkish Cinema”. On view 
at Galeri Eksen in Nişantaşı, İstanbul from 
April 9, Erçelik’s exhibition is comprised 
of artworks inspired by Turkish films that 
have had serious messages to deliver to 
their audiences and have had a profound 
effect on art as well as on daily life. 
Erçelik’s sculptures and paintings have 
titles such as “Muhsin Bey”, “Anayurt 
Oteli”, “Ah Güzel İstanbul”, “Ah Belinda” and 
“Canım Kardeşim”. The exhibition is open 
until May 3.  galerieksen.com

“TURKISH CINEMA” IN THE  
ART GALLERY 
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Neolife Tıp Merkezi, bu yıl hayata geçirdiği 
beden/hareket/dans terapisinin, “Sağlık 
için… Destek için… Hareket edin” temasıyla 
dansın iyileştirici gücünü anımsatıyor. 
Neolife Tıp Merkezi ve Tork Dans Topluluğu 
iş birliğiyle gerçekleştirilen terapilerde 
hareketin yaşamsal önemi vurgulanıyor; 
sanatla bütünleşen hareketin, zihin ve 
bedene sağladığı iyilikler gözle görülür hâle 
geliyor. 1-7 Nisan Kanser Haftası’nda da, 
Neolife Tıp Merkezi, Siemens, Kanserle 
Dans Derneği ve Varinak Onkoloji tarafından 
gerçekleştirilen “Kanserli Hastaya Nasıl 
Destek Olunur” başlıklı sosyal sorumluluk 
projesi kapsamında dansın iyileştirici 
gücünden destek alınıyor. 9 Nisan’da İstinye 
Park AVM’de aralarında dans terapisi almış 
kanser hastalarının da bulunduğu 300 kişi 
dans ederek “Sağlık için... Destek için... 
Hareket edin” mesajı veriyor. 

 neolife.com.tr/dans-terapi

Dansın 
İyileştirici 
Gücü

Neolife Medical Centre begun a physical/
movement/dance therapy course this year, 
reminding us of the healing power of dancing 
with the theme “For health and support, start 
moving”. The therapy programme is run by 
Neolife Medical Centre and Tork Dance Group, 
highlighting the vital importance of movement, 
and showcasing the mental and physical 
benefits of movement brought together with 
art . As part of Cancer Awareness Week, April 
1-7, the social responsibility project “How to 
support a person with cancer” organised by 
Neolife Medical Centre, Siemens, Dancing With 
Cancer Foundation, and Varinak Oncology 
will also be drawing from the healing powers 
of dance. On April 9, 300 dancers, some of 
whom are cancer patients that have received 
dance therapy, will dance at the Istinye Park 
shopping centre in İstanbul, telling everyone 
“For health and support, start moving.” 

 neolife.com.tr/dans-terapi

THE HEALING POWER   
OF DANCE
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The 9th International Antalya Sand Sculpture 
Festival SANDLAND will take place this year 
between April 15 and May 5. Over the course 
of the three-week-long festival, more than 
20 professional sand artists from different 
countries will be creating wonders out of 
sand. Lara Beach, the site of the festival, 
is famous throughout the world for its fine 
golden sand. The sculptures in the festival will 
be constructed over a 10,000 square-meter 
area using close to 10,000 tons of river sand. 
This year, artists will be presenting “Seven 
New Wonders” – “Machu Picchu”, “Chichén 
Itzá”, “Jesus the Saviour”, “The Coliseum of 
Rome”, “The Great Wall of China”, “Petra” and 
“The Taj Mahal”. The new works will join the 
sculptures still on display from last year’s 
festival, which was organized around the 
theme of “The Seven Wonders of the World 
and Mythology”. You can take a quick “world 
tour” by visiting Antalya during the festival, 
and you’ll also be able to watch the artists at 
work on their sculptures. 

 sandlandantalya.com

WONDERS IN SAND

Kumdan 
Harikalar
Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali 
SANDLAND, bu yıl dokuzuncu kez                                                
15 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında 
gerçekleştiriliyor. Festivalde çeşitli ülkelerden 
20’yi aşkın profesyonel kum heykel 
sanatçısı, yaklaşık üç hafta boyunca kumdan 
harikalar yaratıyor. Altın sarısı ve incecik 
kumuyla dünyaca ünlü Lara’da düzenlenen 
festivalde heykeller, 10 bin metrekare alanda, 
yaklaşık 10 bin ton nehir kumu kullanılarak 
yapılıyor. Geçen yıl “Dünyanın 7 Harikası ve 
Mitoloji” ana temasıyla düzenlenen festival 
kapsamında yapılan yedi harika sergilenmeye 
devam ederken bunlara ek olarak sanatçılar 
bu yıl “Dünyanın 7 Yeni Harikası” olarak 
gösterilen “Machu Picchu”, “Chichén Itzá”, 
“Kurtarıcı İsa”, “Kolezyum”, “Çin Seddi”, 
“Petra” ve “Taç Mahal”i heykelleştiriyor. 
Kısa bir dünya turu yapmanızı sağlayacak 
olan festivali bu dönemde ziyaret ederseniz 
heykellerin yapımına da tanık olabilirsiniz. 

 sandlandantalya.com
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54.99 TL.





MANİSA HANDS OUT HEALTH
A panacea for various ills, “mesir paste”, which 
is made up of 41 different spices, has its own 
festival that takes place each spring.
Suleyman the Magnificent’s mother believed 
that she owed her health to mesir paste, and 
so she gave orders for it to be made available 
to the people. For 475 years, mesir paste has 
been distributed to the public from the minaret 
of the Sultan Mosque in Manisa. This elixir of 
health was given freely to everyone, regardless 
of religion or ethnicity. Today, mesir paste can 
be found on UNESCO’s list of Intangible Cultural 
Heritage, and the International Manisa Mesir 
Paste Festival is organized annually to keep 
alive this tradition. Tons of mesir paste will be 
distributed at this year’s festival, which takes 
place between April 19-24. Dance, music and 
art exhibitions as well as concerts, fairs and 
other activities are organized to add color to this 
entertaining festival.  manisa.gov.tr

41 farklı baharattan yapılan ve birçok hastalığa 
iyi gelen mesir macunu için festival dönemi 
başlıyor. Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi 
Hafsa Sultan, kendisine şifa olduğuna inandığı 
mesir macununun insanlara ulaştırılması 
için talimat vermiş ve 475 yıl boyunca bu ilaç 
Manisa’daki Sultan Camii minarelerinden halka 
dağıtılmış. Dinine ve rengine bakılmaksızın 
gelen herkes bu şifadan nasibini almış. 
Günümüzde UNESCO’nun “İnsanlığın Somut 
Olmayan Kültürel Mirası” listesinde bulunan 
mesir macunu için bu geleneği yaşatmak 
amacıyla “Uluslararası Manisa Mesir Macunu 
Festivali” düzenleniyor. Bu yıl 19-24 Nisan 
tarihlerinde düzenlenen festivalde, tonlarca 
mesir macunu dağıtılıyor. Dans, müzik, fuar, 
sergi, konser gibi birçok etkinliğin yer aldığı 
festival renkli görüntülere sahne oluyor.
  manisa.gov.tr

Manisa’da 
Şifa Dağıtılıyor
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CARNIVAL TIME FOR ADANA 

Last year, almost 350,000 spectators attended 
the International Orange Blossom Carnival, and 
more than 90,000 participated in the carnival 
parade. This year, people of all ages are invited 
to take to the streets as the carnival, now in 
its fourth year, opens on April 6 and continues 
until April 10. During the festival, the streets and 
squares of Adana become the backdrop for 
dance performances, folk dancing, marching 
bands, sports competitions and street 
performers. The carnival was the brainchild 
of Toyota Turkey CEO Ali Haydar Bozkurt, who 
hopes to see the Adana carnival become an 
event similar to the Rio Carnival over the coming 
years. One of the most important principles of 
the carnival is to embrace everyone so that no 
one is made to feel like an outsider, and also 
this year, tourists from across Turkey and from 
abroad are expected to turn out in numbers  
for the event.      

 nisandaadanada.com

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 350 bin kişinin izlediği 
ve 90 binden fazla kişinin kortejde yer aldığı 
“Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı” 
genç-yaşlı herkesi sokaklara davet ediyor. 
Bu yıl dördüncü kez gerçekleştirilen 
karnaval 6 Nisan’da başlıyor ve aktiviteler 
10 Nisan’a kadar sürüyor. Karnaval 
sırasında Adana’nın cadde ve sokakları, 
dans gösterileri, halk oyunları ve bando 
gösterileri, spor müsabakaları ile bireysel 
sokak gösterilerine sahne oluyor. Karnavalın 
fikir önderi Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar 
Bozkurt, bu karnavalın önümüzdeki yıllarda 
Rio Karnavalı gibi olmasını hedeflediklerini 
söylüyor. En önemli ilkelerinden biri kimseyi 
ötekileştirmeden herkesi kucaklamak olan 
karnavala, bu yıl da yerli ve yabancı turistlerin 
büyük ilgi göstermesi bekleniyor.
  nisandaadanada.com

Adana’da 
Karnaval 
Zamanı
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Toyota marka değeri zirvede olan bir şirket. 
Toyota’daki gelişmelerle ilgili son bilgileri sizden 
alabilir miyiz? 

Toyota, Interbrand Marka Danışmanlığı Ajansı tarafından 
gerçekleştirilen “2015 Dünyanın En Değerli Markaları” 
araştırmasında 2004 yılından bu yana sektöründe birinci sırada 
yer alıyor. Ayrıca tüm sektörler içinde de bir önceki yıla göre iki 
basamak yukarıya çıkarak 2015 yılında altıncı sıraya yerleşti. 
Toyota markası 2015 yılında da dünyanın en değerli otomotiv 
markası olmanın yanı sıra dünyanın en çok satılan otomobil 
markası da oldu. Türkiye olarak biz de 2015 yılında kendi satış 
rekorumuzu kırarak 50 bin 937 adet satış gerçekleştirdik. 

Toyota is a company with a sky-high brand 
value. Can you tell us a little bit about the latest 
developments in the company?

In 2015, Toyota was rated first in its sector on Interbrand 
Brand Consulting Agency’s list of the “Most Valuable 
Brands in the World” – a place it has retained since 2004. 
In addition, Toyota came sixth in the list of all companies, 
not just the automotive sector, climbing two places from 
the previous year. Toyota was not only the most valuable car 
brand in the world in 2015, but also the brand with the most 
cars sold globally. In Turkey, we broke our own record in 
2015, selling 50,937 vehicles.

ADANA’YA ÇAĞIRIYOR

Adana bu yıl dördüncü kez, yurt içi ve yurt dışından yüzbinlerce kişiyi, 6-10 Nisan 
tarihleri arasında düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı’nda ağırlıyor. Karnavalın 

öncüsü Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt’a önce 
Toyota’yı, sonra portakal çiçeklerini sorduk. 

This year between April 6-10, Adana will be hosting thousands of people from 
home and abroad at the fourth Orange Blossom Carnival. We talked to Ali Haydar 

Bozkurt, CEO of Toyota Turkey Marketing and Sales, Inc. and the prime mover 
behind the carnival, about Toyota and about orange blossoms.

RÖPORTAJ INTERVIEW
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In Adana, Orange Blossoms are Cal l ing 
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Toyota hibrit araç satışlarıyla üç yıl üst üste dünya 
genelinde “En İyi Küresel Yeşil Marka” oldu. Bugün 
ulaşılan satış rakamı nedir?

Sürdürülebilir ulaşım için, kısa ve orta vadede “hibrit” 
teknolojisini çözüm olarak görüyoruz. Bugün itibari ile 
tüm dünyada hibrit araç satışı 8,5 milyonu aştı. Satış 
rakamları, hibrit otomobil satışlarının önümüzdeki 
yıllarda çok daha yüksek adetlere ulaşacağının bir 
göstergesi. Hedefimiz, 2020 yılında her modelimizin 
hibrit versiyonunu piyasaya sürmek. 
Müzik ve fotoğrafçılık, tiyatro eğitmenliği, oyunculuk 
ve yönetmenlik üzerine çalışmalar yaptınız ve özel 
bir tiyatroda 500’e yakın öğrenci yetiştirdiniz. Bütün 
bunlara nasıl vakit buluyorsunuz?

Eğitim ve iş hayatım boyunca her zaman birkaç konu ile 
aynı anda meşgul oldum. Böyle mutlu olabiliyorum. Etkili 
zaman yönetimi ve doğru bir planlama ile pek çok şeye vakit 
yaratabilirsiniz. Ama ertelemeye başlarsanız, daha vakit 
var yarın yaparım derseniz işte o zaman bir bakarsınız ay 
bitmiş, yıl bitmiş ama işler bitmemiş. Vakit yaratmakta 
zorlanmıyorum ama yorucu değil dersem yalan olur. 

Sales of its hybrid vehicles have garnered Toyota the 
title of “Best Global Green Brand” three years in a row. 
How many have been sold as of today?

We consider hybrid technology to be a short- and medium-term 
solution for sustainable transportation. Worldwide sales of hybrid 
vehicles have just surpassed the 8.5 million mark. Sales figures 
indicate that hybrid vehicle sales will rise exponentially in the 
coming years. Our aim is to have a hybrid version of all our models 
available by 2020.
You’ve been active in the areas of photography and 
music, as a theater instructor, actor and director, and 
you’ve trained around 500 students at a non-state-
sponsored theater. How do you find the time for all this?

Throughout my education and working life, I’ve always been 
involved in a number of different subjects at the same time. It’s 
what makes me happy. With effective time management and good 
planning, you can make time for quite a number of things. But if you 
start procrastinating or thinking “I’ve got time, I’ll do it tomorrow,” 
months and even years will go by before you realize that the work 
still hasn’t been finished. I don’t have any trouble finding the time, 
but I’d be lying if I said it wasn’t tiring.
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Sizin öncülüğünüzde başlayan Portakal Çiçeği 
Karnavalı bu yıl dördüncü yaşını kutluyor. Nasıl 
başladı ve nasıl devam ediyor? 

Nisan’da açıp tüm bir kentin kimyasını değiştiren 
portakal çiçeklerinin o anlatılamaz güzellikteki kokusu beni 
her zaman heyecanlandırmıştır. İstedim ki tüm insanlar 
bu güzelliklerin farkına varsın, o renk cümbüşü içinde 
o kokunun tadını çıkarsın ve her yıl Nisan’da Adana’da 
bir araya gelip o anları birlikte yaşasınlar. Bu duygu 
ve düşünceler ile 2013 yılında sivil inisiyatifle başladık  
karnavalı düzenlemeye. 
Karnavala yurt içi ve yurt dışından katılım ne 
düzeyde? 

Yurt içi ve yurt dışından 2013 yılında 100 bin, 2014 
yılında ise 140 bin kişi karnaval etkinliklerini  yerinde izledi. 
Geçtiğimiz yıl toplam katılımcı sayısının 350 bin civarında 
olduğunu tahmin ediyoruz. Şimdiye kadar bize ulaşan 
bilgilere göre bu yıl sayılar daha da yukarılara çıkacak.  
İleriki yıllarda bu karnavalın Brezilya’daki Rio,  
Japonya’daki Sakura gibi olması en büyük amacımız. 
Bu yıl için karnaval konseptinde ve etkinliklerde 
geçen yıllara göre değişiklikler yapıldı mı? 

Bu yılki etkinliklerimiz tüm kenti içine alacak şekilde 
planlandı. Sürpriz etkinliklerimiz de var. Adana’nın cadde 
ve sokaklarını dolduranlar; dans gösterileri, halk oyunları 
gösterileri, bando gösterileri, spor müsabakaları ile bireysel 
sokak gösterileriyle büyük şöleni coşku içinde yaşayacak. 
Adana Merkez Park, birçok cazip etkinlikle panayır alanına 
dönüşecek. Uçurtmaların havada yarattığı görsel şölen 
Adana’nın birçok yerinden görülebilecek. 

The Orange Blossom Carnival, which was begun 
with your initiative, is celebrating its fourth 
anniversary this year. How did it begin, and how is it 
continuing?

Those who know Adana will know what I mean when I say 
I’ve always been excited by the inexplicable beauty of the scent 
of orange blossoms and how they change the entire chemistry 
of the city when they bloom each April. I wanted everyone to 
take note of just how beautiful this is, breathing in this magical 
scent of color, and enjoying it together by meeting up in Adana 
in April each year. With that idea in mind, in 2013, we began 
organizing the carnival as a civil initiative.
How is the attendance, in terms of visitors from 
within Turkey and abroad?

I think that with the first three years of the carnival, we’ve 
been able to spread the word, bringing Adana into the 
spotlight and turning it into a center of attraction. Around 
100,000 visitors from Turkey and abroad attended the 
carnival events in 2013, and in 2014, that number rose 
to 140,000. Last year, the number of participants was 
probably closer to around 350,000. The feedback we’ve 
gotten suggests that the number of participants will rise 
even higher this year. Our biggest aim for the years ahead 
is to turn this carnival into something on the scale of the Rio 
carnival or Japan’s Sakura.
Are there any changes to the carnival concept or 
the events schedule in comparison to last year?

From the very first carnival, we’ve always been concerned 
with what we could do to improve the event. This year, our 
events were designed to encompass the entire city. We’ve 
got some surprise events as well. The crowds thronging to 
the streets of Adana will get caught up in the excitement of 
dance shows, folk dancing and marching band performances, 
sports matches and shows by individual street artists. Adana 
Merkezpark will be transformed into a fair, with many 
interesting events. The visual feast created by the kites in the 
air can be seen in many parts of Adana. 

RÖPORTAJ INTERVIEW
Trend ••• hot wire
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YOU’RE CORDIALLY INVITED TO 
THE QUEEN’S BIRTHDAY PARTY
“Queen’s Day” or “Koningginnedag” was 
celebrated for the first time on August 31, 
1885 to mark the fifth birthday of Queen 
Wilhelmina of Holland. Since 1948, the 
celebrations have been held in April to 
coincide with the birthday of Wilhelmina’s 
daughter, Queen Juliana.
Queen’s Day takes place in the Netherlands 
on April 27 and is celebrated with street 
parties, open-air concerts and special events. 
Since schools and workplaces are closed 
for this public holiday, people are allowed to 
set up street stalls without having to obtain 
a permit. Known as the “Free Market”, these 
stands transform the streets into a veritable 
open-air bazaar. Allow us to squeeze in an 
important reminder: All public transportation 
in the Amsterdam city center is shut down for 
Queen’s Day, and the taxi cabs are off-duty  
as well.

 iamsterdam.com

“Kraliçe Günü” ya da orijinal adıyla 
“Koninginnedag” ilk defa, Hollanda hükümdarı 
Kraliçe Wilhelmina’nın doğumunun beşinci 
yılında, 31 Ağustos 1885’te kutlanmış. 1948 
yılından itibaren de kutlamaların tarihi, 
Wilhelmina’nın kızı Kraliçe Juliana’nın doğum 
gününü kutlamak için Nisan ayına alınmış. 
Sokak partileri, halk konserleri ve özel 
etkinliklerle kutlanan Kraliçe Günü, 27 Nisan 
tarihinde gerçekleşiyor. Hollanda’da okul 
ve iş yerlerinin tatil olduğu bu özel günde, 
halk sokaklarda tezgâh açıp ruhsatsız 
satış yapabiliyor. “Serbest Pazar” olarak 
adlandıran bu stantlarla sokaklar panayır 
alanına dönüyor. 
Bu arada önemli bir hatırlatma yapalım: 
Kraliçe gününde Amsterdam şehir 
merkezinde hiçbir toplu taşıma aracı ve taksi 
çalışmıyor.   iamsterdam.com

Kraliçe’nin 
Doğum Günü’ne 
Davetlisiniz
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Garenta ile Çelik Motor Filo yeni nesil hizmet anlayışı için 
Garenta çatısı altında birleşti. Kısa ve uzun dönem araç 

kiralama hizmetlerinde vizyonu ve yenilikçi altyapısıyla 
en doğru çözümler artık Garenta’da.
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The 23rd Stuttgart International Animated 
Films Festival (ITFS) takes place this year 
between April 26-May 1. The festival will 
include screenings of a wide range of 
animated films, from classic cartoons to 
cutting-edge computer animation. The festival 
is one of the most important animated film 
events, not just in Germany, but worldwide.
Perhaps the section of the festival most 
eagerly anticipated by the audience is the 
open-air cinema, which is hosted by the 
Schlossplatz Festival Gardens. Located 
in the city center, the giant LED screens 
set up for the open-air screenings create 
a pleasant atmosphere. World-renown 
animators who have attended the festival in 
the past include Stephen Hillenburg (Sponge 
Bob Squarepants), Jannik Hastrup, David 
Silverman (The Simpsons) and Pierre Coffin 
(Despicable Me).  itfs.de

THE WORLD OF ANIMATION

23’üncü Stuttgart Uluslararası Animasyon 
Filmleri Festivali (ITFS) bu yıl 26 Nisan-1 Mayıs 
tarihleri arasında gerçekleşiyor. Klasik çizgi 
filmlerden en yeni teknolojilerle yapılmış 
bilgisayar animasyonlu filmlere kadar çeşitli 
gösterimlere ev sahipliği yapan festival, sadece 
Almanya’nın değil, dünyanın da en önemli 
animasyon film etkinliklerinden.Festivalin 
katılımcılar tarafından belki de en çok beklenen 
bölümü açık hava sinema gösterimleri. Şehir 
merkezindeki Schlossplatz Festival Bahçesi, 
filmlerin açık hava gösterimlerine ev sahipliği 
yapıyor. Dev LED ekranlardan yapılan 
animasyon film gösterimleriyle güzel bir 
atmosfer yakalanıyor. Önceki yıllarda festivale 
Stephen Hillenburg (Sünger Bob), Jannik 
Hastrup, David Silverman (The Simpsons) ve 
Pierre Coffin (Çılgın Hırsız) gibi dünyaca ünlü 
animatörler katılmış.  itfs.de

Animasyon 
Dünyası 
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İstanbul Sabiha 
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57,99 USD.



ANAHTAR TESLİM
SON DAİRELERE ÖZEL CAZİP 
VE AVANTAJLI FİYATLARLA

BAHAR 
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MERT PARK MERT PLUS

MERT PANORAMA

CADDEBOSTAN CADDEBOSTAN

GÖZTEPE
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22’nci Roma Maratonu bu yıl 10 Nisan 
tarihinde gerçekleşiyor. 1995 yılından bu 
yana dünyaca ünlü sporcuların ve yerli, 
yabancı sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği 
maratona geçtiğimiz yıl 11.487 kişi katılmış. 
Bu sene bu rakamın çok daha fazla olması 
bekleniyor. Maraton koşusu, Via dei Fori 
Imperiali Caddesi’nde, Kolezyum’un hemen 
yanından başlıyor. Koşu parkuru, Piazza di 
Spagna, Trevi Çeşmesi, Pantheon, Saint 
Peter ve Piazza Venezia gibi şehrin önemli 
simgelerinin arasından geçiyor ve koşunun 
başladığı caddede son buluyor. Roma 
Maratonu ana parkuru 42,195 kilometre 
uzunluğunda. Bunun yanında, “eğlence 
koşusu” olarak anılan ve rekabet ortamından 
uzak, dört kilometrelik bir başka parkur daha 
var. Eğer siz de hem sportif bir aktiviteye 
katılıp hem de bu güzel şehri gezerek keyifli 
bir hafta sonu geçirmek istiyorsanız bu 
etkinliği kaçırmayın!  maratonadiroma.it

Roma 
Maratonu 
Başlıyor

The 22nd annual Rome Marathon takes 
place on April 10 this year. Since 1995, the 
marathon has been popular with both world-
famous athletes and sports aficionados from 
around the world. Last year, 11,487 people 
participated in the marathon, and the number 
is expected to be even higher this year.
The marathon begins just next to the 
Colosseum on Via dei Fori Imperiali. The route 
passes by many of the important symbols 
of the city, such as the Piazza di Spagna, 
Trevi Fountain, the Pantheon, Saint Peter’s 
Basilica and the Piazza Venezia, and the 
race finishes up on the same street where it 
began. The main track is 42.195 kilometers. 
There’s also a four-kilometer circuit that’s 
completely separate from the competition 
and is known as the “Fun Run”. If you’d like to 
join in an athletic activity while you spend a 
great weekend away exploring this beautiful 
city, don’t miss this opportunity!   

 maratonadiroma.it

ROME MARATHON BEGINS
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51,99 USD.





Trend ••• hot wire
SPOR SPORT

54 • PEGASUS • NİSAN / APRIL 2016

Pegasus Hava Yolları havada değil 
denizde de varlığını göstermek için 
2016 yılında Pegasus Sailing takımı 
ile rüzgâra yelken açtı.

2015 yılında yelkene meraklı Aile Bireyleri 
tarafından kurulan Pegasus Sailing, 
2016 yılına Hedef Yelken iş birliğiyle ünlü 
yat tasarımcısı Judel-Vrolijk tarafından 
tasarlanmış ILC 30 teknesiyle girdi. 2016 
yılı yarış sezonunu IRC 3 klasmanında 
kovalayacak olan Pegasus Sailing 
yarış takımı, mühendislikten ticarete, 
yer işletmeden kalite yönetimine farklı 
bölümlerde görev alan 13 Aile Bireyinden 
oluşuyor. Pegasus Sailing takımı ayrıca 
yelkene ve denize meraklı diğer tüm 
Aile Bireyleri için de eğitimden geziye 
birçok faaliyete imza atıyor. İstanbul 
semalarında görmeye alışık olduğumuz 
Pegasus uçaklarının yanı sıra 2016 
yılında özellikle Boğaz’da ve Kadıköy, 
Moda açıklarında Pegasus  Sailing 
teknesi de sıklıkla görülecek.  Pegasus 
artık denizde de rüzgârın gücüyle 
yelkenlerini doldurmaya hazır. 

 flypgs.com

Pegasus Rüzgâra  
Yelken Açıyor

The air isn’t the only place you’ll find 
Pegasus Airlines in 2016. Pegasus will also 
be making its presence known on the seas 
with its sailing team, Pegasus Sailing.

Founded in 2015 by sailing enthusiasts from 
the Pegasus Family, Pegasus Sailing, in 
conjunction with Hedef Yelken, started off 
2016 with an ILC-30 sailboat designed by 
renowned yacht designer Judel-Vrojlik. The 
team, which will be competing in the IRC 3 
category in sailing competitions during the 
2016 season, is made up of 13 members 
of the Pegasus Family working in various 
departments, from engineering to retail, 
from ground operations to quality control. 
The Pegasus Sailing team also organizes 
numerous events, including training and field 
trips, for the other members of the Pegasus 
Family interested in sailing and the sea.
In addition to the Pegasus aircrafts so often 
spotted over the skies of Istanbul, in 2016, the 
Pegasus Sailing yacht will be a frequent sight, 
especially on the Bosphorus and out at sea in 
the area around Kadıköy-Moda. With the force 
of the wind filling its sails, Pegasus is now 
ready to set out on the open seas as well.
  flypgs.com

PEGASUS SETS 
SAIL INTO THE WIND
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BİLGİ INFO

UçuşPuan Kazanmak Çok Kolay!
 Sadece uçarken değil, koltuk seçerken,

ekstra bagaj alırken ve yemek siparişi 
verirken de UçuşPuan kazanırsın.

 Uçuşunu gerçekleştirdikten sonra Pegasus 
Plus hesabına ödediğin tutarın %2’si kadar 
UçuşPuan yüklenir.

 Online check-in yaptığında, check-in 
tutarı kadar UçuşPuan kazanırsın!

Harcamak da Kolay!
 UçuşPuan’larınla sadece bilet değil; 

koltuk, ekstra bagaj ya da yemek 
alabilirsin!

 UçuşPuan’larını kontenjan sınırı olmadan 
dilediğin uçuşta kullanırsın!

 Havalimanı vergilerini bile 
UçuşPuan’larınla ödeyebilirsin!

 Sadece bedava uçuş için beklemezsin! 
5 TL ve üzeri UçuşPuan’ın varsa, bilet 
ya da ek hizmet tutarının dilediğin kadarını 
UçuşPuan’larınla yapabilirsin. 

Pegasus Plus Nedir?
WHAT IS PEGASUS PLUS?

Sadece cep telefonu numaranla kayıt 
olabildiğin ve her uçuştan bol bol UçuşPuan 
kazandığın bir uçuş programıdır.
It is a loyalty program which you can register with just 
your mobile number, and which enables you to earn a 
heap of  FlightPoints with every flight.

UçuşPuan’ların hesabı da çok kolay!
Calculating FlightPoints is also a piece of cake!

1 1
UçuşPuan
FlightPoint TL

Bol UçuşPuan kazandıran uçuş 
programına, Pegasus’un web sitesi ve 
mobil uygulamalarından kolayca üye 

olabilirsiniz.

You can register to Pegasus Plus, which 
makes you earn lots of FlightPoints from its 

mobile application or Pegasus website.

Earning FlightPoints is Easy!
 You earn FlightPoints not only as you fly, 

but also as you select your seat, purchase 
extra baggage allowance and order an 
in-flight meal.

 After completing your flight, 2% of the 
amount you spent will be transferred to 
your Pegasus Plus account as FlightPoints.

 When you check-in online, you earn as 
many FlightPoints as the check-in total!

Spending Them is Easy, too!
 It’s not only flight tickets you can buy with 

your FlightPoints, you can also purchase 
your seat, extra baggage allowance or 
an in-flight meal!

 You can spend your FlightPoints on any 
flight with no restrictions!

 You can even pay airport tax duties with 
your FlightPoints!

 No need to wait for a free flight! After 
accumulating more than 5 TL’s worth of 
FlightPoints, you can use it towards any 
part of your ticket or additional services 
purchase. 
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SAHNE STAGE Görmeden 

Olmaz
M U S T - S E E

Güldür Güldür Show (15 Nisan) 
“BKM’nin çok güldüren ve çok sevilen 
gösterisi “Güldür Güldür Show”, hayranları 
ile buluşmaya devam ediyor. 15 Nisan’da 
İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahne 
alan oyun, birbirinden eğlenceli skeçleri ve 
sürprizleriyle izleyenlere eğlence dolu bir 
akşam yaşatıyor. 
“Güldür Güldür Show (Barrel of Laughs)”  
(15 April) BKM’s much-loved and much-laughed-
at “Güldür Güldür Show (Barrel of Laughs)” 
continues to delight audiences. Enjoy a night of 
uninterrupted fun, sketches and surprises live at 
the Bostancı Cultural Center in İstanbul on  
April 15.  bkmonline.net

Ben Orhan Veli
(3 Nisan) Orhan Veli’nin kısa 
yaşamına sığdırdığı şiirlere, dünya 
görüşüne, yazılarına, öykülerine, 
aşklarına, dostluklarına ve 
yaşadığı zorluklara bir saygı 
niteliğindeki oyun, usta oyuncu 
Kemal Kocatürk ve Ozan Sevin’le 
vücut buluyor. Oyun, 3 Nisan’da 
İstanbul Afife Jale Sahnesi’nde.
I, Orhan Veli (3 April) Intended 
as a respect for Orhan Veli and 
the poems, world-view, writings, 
stories, loves, friendships and 
sorrows packed into his short 
lifetime, the play is brought to life 
through the virtuosity of actors 
Kemal Kocatürk and Ozan Sevin.     
“I, Orhan Veli” will be at the Afife Jale 
Stage in İstanbul on April 3.   

 tiyatrokumpanyasi.com

Köstebekgiller 
Sürpriz Karışım   
(10-11-16-20-21 Nisan)
Şubat ayında turneye 
çıkan çocuk müzikali 
“Köstebekgiller Sürpriz 
Karışım”, 10 Nisan’da Ordu’da, 
11 Nisan’da Amasya’da, 16 
Nisan’da Hatay’da ve 20-21 
Nisan’da Antalya’da sahne 
alıyor. Çocukların çok sevdiği 
karakterler, yıl boyunca tüm 
Türkiye’yi gezecek. 
A Mix of Surprises with the 
Mole Family (10-11-16-20-21 April)  
Kids’ musical “Mole Family: A 
Surprising Mixture” began its tour 
of Turkey in February. Kids will  
see the characters they love in 
Ordu on April 10, Amasya on April 
11, Hatay on April 16 and Antalya 
on April 20-21, as the show 
continues to travel the country 
throughout the year. 

istanbuljesttiyatrosu.com

Azizim (16-24-30 Nisan)
Tiyatro Kumpanyası’nın Aziz Nesin’in 
100’üncü yaşına ithafen sahneye 
koyduğu “Azizim”, 16 Nisan’da İzmir 
AKM Tiyatro Salonu’nda, 24 Nisan’da 
İstanbul Afife Jale Sahnesi’nde ve 30 
Nisan’da İstanbul Caddebostan Kültür 
Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluşuyor.   
My Aziz (16-24-30 April) Tiyatro Kumpanyası 
will be performing “My Aziz”, a play written 
in honor of the centenary of Aziz Nesin’s 
birth, in İzmir at the AKM Theater on April 
16 and in İstanbul at the Afife Jale Stage 
on April 24 and the Caddebostan Cultural 
Center on April 30. 

 tiyatrokumpanyasi.com
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KİTAP BOOK Okumadan 

Olmaz
M U S T - R E A D

Bebeğimin Beslenme Kitabı 
“Sağlıklı beslenme ve yaşam 

alışkanlıklarının bebeklikte 
başlaması gerekliliğine inanan 

Sibel Güngör’ün, sağlıklı bebek 
beslenmesinde bir başucu 

kitabı olarak kabul edilebilecek 
“Bebeğimin Beslenme Kitabı” 

Remzi Kitabevi’nden çıktı.

My Baby’s Feeding Book                            
Sibel Güngör believes that 
healthy eating and lifestyle 

habits need to start from 
infancy. “My Baby’s Feeding 

Book” can be looked upon as 
a reference book on how to 
provide healthy nutrition to 
infants. Published by Remzi 

Publications.

Çizgilerle Coğrafi Keşifler  
Gölgeler Kitap tarafından yayımlanan  
“Çizgilerle Coğrafi Keşifler” eğitim, tarih, arkeoloji, 
sanat alanlarını içeren “Çizgiler” serisine ait bir kitap. 
Hikâyelerin çizimleri Behzat Taş yönetimindeki Lithos 
Çizim grubu tarafından hazırlanıyor. Kitap, 1400-1600 
yılları arasındaki coğrafi keşifleri çizimlerle anlatıyor. 

Geographical Discoveries Illustrated “Geographical 
Discoveries Illustrated” is a part of the “Illustrated” 
series on education, history, archeology and the arts 
published by Gölgeler Books. The book illustrations 
are put together by the Lithos Drawing group 
working under the direction of Behzat Taş. The book 
uses drawings to tell the story of the geographical 
discoveries made between 1400-1600 AD.

Hayaller Bu Kitaplarda 
Dreamworks Animation’ın 
en sevilen karakterleri 
minik okurlarla buluşuyor. 
Beyazperdeden tanıdığımız 
“Ejderhanı Nasıl Eğitirsin?”, 
“Kung Fu Panda”, “Shrek” ve 
“Madagaskar Penguenleri” ile 
“Çizmeli Kedi”nin en güzel öykü 
ve aktivite kitapları Artemis 
Çocuk’tan çıktı. 
These Books are Filled with Dreams 
Dreamworks Animation’s best-
loved characters meet young 
readers in this series of story 
and activity books published by 
Artemis Kids. The characters 
are drawn from the feature films 
“How to Train Your Dragon”, 
“Kung Fu Panda”, “Shrek”, 
“Madagascar Penguins” and 
“Puss in Boots”.

Zambaktan Bir Masal
Fotoğrafçı ve yazar Nazan Aşkalli, bundan 
beş yıl önce yüzleştiği hastalığından sonra 
dünyanın uzak diyarlarında kendini arıyor. 
Serüven başladığından beri arkadaşları yavru 
filler, küçük goriller, Afrikalı çocuklar olan 
yazarın kitabı Mona Yayınevi’nden çıktı.
A Tale from the Lily  After coming to terms with her 
illness five years ago, author and photographer 
Nazan Aşkalli went travelling to the far corners of 
the planet to rediscover herself. Ever since her 
adventure began, her friends have consisted of 
baby elephants, small gorillas and African children. 
The book is published by Mona Publishing.
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SİNEMA CINEMA İzlemeden 

Olmaz
M U S T - W A T C H

Rus’un Oyunu
(1 Nisan) Reklam yönetmeni 
Levent Özdemir’in senarist ve 
yönetmen olarak imza attığı 
ilk filmi “Rus’un Oyunu”nun 
çekimleri İstanbul, Moskova 
ve Hong Kong’da yapılmış. 
Fırat Tanış, Leonid Kulagin 
ve Anastasiya Klyeva’nın 
başrolleri paylaştığı film          
1 Nisan’da sinemalarda. 
A Russian’s Game (1 April) 
Shot in İstanbul, Moscow and 
Hong Kong, The Russian’s 
Game is the first feature film 
to be written and directed 
by Levent Özdemir, who is 
known for his work directing 
tv commercials. Fırat Tanış, 
Leonid Kulagin and Anastasiya 
Klyeva star in this film, which 
will be in movie theaters as   
of April 1.

Criminal (15 Nisan)
Görevden alınmış bir CIA ajanının hatıraları 
ve yetenekleri, tehlikeli bir adamın zihnine 
aktarılır. Ariel Vromen’in yönettiği filmin 
oyuncu kadrosunda Kevin Costner, Gary 
Oldman, Tommy Lee Jones, Gal Gadot ve 
Ryan Reynolds’ı görüyoruz. 15 Nisan’da 
gösterimde.  
Criminal (15 April) The memories and skills 
of a CIA agent who was removed from his 
duties are transferred to a dangerous man. 
Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee 
Jones, Gal Gadot and Ryan Reynolds are 
featured in this film by director Ariel Vromen. 
In theaters from April 15.

Orman Çocuğu (15 Nisan)
Rudyard Kipling’in aynı isimli klasik 
romanından uyarlanan filmde, bir kurt 
ailesi tarafından büyütüldükten sonra evi 
bildiği ormanı terk etmek zorunda kalan 
Mowgli’ye bir panter ve ayı eşlik ediyor.     
Jon Favreau’nun yönettiği üç boyutlu film   
15 Nisan’da sinemalarda.  
Jungle Boy (15 April ) In this film that brings 
to life the classic novel by Rudyard Kipling, 
a panther and a bear accompany the boy 
Mowgli, who, after being raised by a family 
of wolves, is forced to abandon his jungle 
home. Directed by Jon Favreau and shot in 
3D, the film hits movie theaters on April 15.

Brooklyn (29 Nisan) 
“En İyi Film” ve 21 yaşındaki 
genç başrol oyuncusu 
Saoirse Ronan’la “En İyi 
Kadın Oyuncu” dallarında 
Oscar’a aday olmasına karşın 
törenden eli boş dönen 
“Brooklyn”, 29 Nisan’da 
Türkiye’de gösterime giriyor. 
John Crowley’in yönettiği film 
keyifli bir seyirlik.  
Brooklyn (29 April) Despite 
nominations for “Best Film” 
and “Best Actress” for its star, 
21-year-old Saoirse Ronan, 
“Brooklyn” returned from the 
Oscars empty-handed. An 
enjoyable film directed by John 
Crowley, “Brooklyn” will be in 
movie theaters in Turkey as of 
April 29.
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KONSER CONCERT Dinlemeden 

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

Levent Yüksel  
(2-8-20-30 Nisan) 

“Yeter ki Onursuz Olmasın 
Aşk”, “Med-Cezir”, “Zalim” 

gibi şarkılarıyla zihinlere 
kazınan Levent Yüksel,           

2 Nisan’da Jolly Joker 
Antalya, 8 Nisan’da Eskişehir 
222 Park Sahne, 20 Nisan’da 

Kocaeli Hayal Kahvesi ve 
30 Nisan’da Ooze Venue’de 

sevenleri ile buluşuyor.
(2-8-20-30 April) Levent Yüksel 

grabbed our attention with 
songs like “Yeter ki Onursuz 

Olmasın Aşk”, “Med-Cezir” and 
“Zalim”. He’ll be performing 
at the Jolly Joker in Antalya 

on April 2, 222 Park Stage in 
Eskişehir on March 8, Hayal 

Kahvesi in Kocaeli on April 20 
and at Ooze Venue on April 30. 

 biletix.com

Budapeşte Gypsy Senfoni Orkestrası
(16 Nisan) 2000 yılında Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na giren 
dünyanın en büyük ve en ünlü Çigan orkestrası Budapeşte 
Gypsy Senfoni Orkestrası, 16 Nisan’da İstanbul Ülker Sports 
Arena’da. 1985’ten bu yana tüm dünyada binden fazla konser 
veren orkestra 100 kişiden oluşuyor.
(16 April) The Budapest Gypsy Symphony Orchestra made the 
Guinness Book of World Records in 2000. The orchestra, which 
is the biggest and most well-known Gypsy orchestra in the world, 
has performed more than a thousand concerts around the world 
since 1985. The 100-piece orchestra will be at the Ulker Sports 
Arena in İstanbul on April 16.  ulkersportsarena.com/tr

Cem Adrian
(3-14-29 Nisan) Yüreklere 
dokunan müzisyen Cem 
Adrian, son albümü “Sana 
Bunları Hiç Bilmediğin Bir 
Yerden Yazıyorum”dan 
şarkılarını 3 Nisan’da Yalova 
Raif Dinçkök Kültür Merkezi, 
14 Nisan’da Adana Hayal 
Kahvesi ve 29 Nisan’da 
Bursa Hayal Kahvesi’nde 
hayranları için söylüyor.
(3-14-29 April) A musician 
whose songs touch the heart, 
Cem Adrian will be performing 
hits from his latest album 
“Sana Bunları Hiç Bilmediğin 
Bir Yerden Yazıyorum” at 
Yalova’s Raif Dinçkök Cultural 
Center on April 3, the Hayal 
Kahvesi in Adana on April 
14 and the Hayal Kahvesi in 
Bursa on April 29. 

 biletix.com

Jennifer Pike (29 Nisan)
5 yaşında keman çalmaya 
başlayan ve 2002 yılında 
BBC’nin Yılın Genç Müzisyeni 
yarışmasını 12 yaşında 
kazanarak bu başarıya 
ulaşan en genç sanatçı olarak 
tarihe geçen keman virtüözü 
Jennifer Pike, 29 Nisan’da 
İstanbul Kongre Merkezi’nde 
konser veriyor.  

(29 April) Violin virtuoso Jennifer 
Pike started playing at the age of 
5. In 2002, at the age of 12, she 
became the youngest musician 
to ever win the BBC Young 
Musician of the Year. Pike will 
be performing at the İstanbul 
Convention Center on April 29. 

 iccistanbul.com
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2011 yılından bu yana şirket çalışanlarından oluşan orkestraların 
rekabetine sahne olan Ofisten Sahneye Müzik Yarışması’nda final 
heyecanı başladı. Pegasus Hava Yolları’nın Kabin Hizmetleri ve 
İnsan Kaynakları departmanlarında çalışan Aile Bireylerinden 
kurulu Pegasus Band, izleyenlere muhteşem bir müzik ziyafeti 
sundu.

Pegasus Band, 16 Mart 2016 tarihinde Mürekkep İstanbul’da 
gerçekleştirilen Ofisten Sahneye müzik yarışmasında, üç şarkı 
seslendirerek jüri ile izleyenlerin beğenisini topladı. Pegasus 
Band’e seyircilerin yanı sıra müzisyen, aranjör, yapımcı ve 
DJ’lerden oluşan deneyimli jüriden aldığı yüksek puan da final 
yolunda büyük avantaj sağladı. 

Pegasus’un Kabin Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Nurçin Özsoy Pegasus Band için, “Grup hâlinde icra 
edilen müziğin ve mesleğimizin en büyük paydası, son derece 
yüksek bir ekip çalışması gerektirmesi olsa gerek. Pegasus Band 
üyeleri bu yarışmayla tüm Aile Bireylerimize ek bir motivasyon 
sağlamanın yanı sıra biz havacıların ekip çalışmasında ne kadar 
iddialı olduğumuzu gösteriyor” dedi.

Excitement is rising as the finals approach in the “From the 
Office to the Stage” music contest. Since 2011, the contest has 
provided a stage where orchestras made up of corporate office 
employees can compete against each other. The Pegasus Band, 
which is comprised of members of the Pegasus Family from the 
cabin and HR departments, presented their audience with a 
fantastic musical extravaganza.

The Pegasus Band’s performance of three songs at the 
competition, which took place at Mürekkep Istanbul on March 
16, 2016, was received warmly by the audience as well as the jury. 
The high points awarded to them from the audience and the 
experienced jury, comprised of musicians, arrangers, producers 
and DJs, gave the Pegasus Band a big advantage as they head 
into the finals. 

Nurçin Özsoy, Senior Vice President of Cabin Services, had 
this to say about the Pegasus Band, which represented the 
company in the competition: “Performing music as a band and 
our jobs have most in common is the high level of teamwork 
they require. With this competition, not only did the Pegasus 
Band members bring added motivation to all our Pegasus 
Family members, we also proved just how serious aviation 
workers are about teamwork”. 

PEGASUS BAND,
“OFISTEN SAHNEYE
YARIŞMASI”NDA FINALE
DOĞRU UÇUŞA GEÇTI

“Ofisten Sahneye” yarışmasında Türkiye’nin 
en önemli şirketlerinin kurduğu orkestralarla 
yarışan Pegasus Band, bu yıl da sahne 
şovları ile büyük beğeni topladı.

This year, the Pegasus Band once again 
gathered commendations for its stage show, 
as it competed against orchestras from other 
leading Turkish companies in the “From the 
Office to the Stage” contest.

Pegasus Band Fl ies 
Towards the Finals of 
the “From the Off ice to 
the Stage” Contest

PEGASUS BAND EKİP ÜYELERİ PEGASUS BAND MEMBERS

VOKAL VOCALS Kabin Amiri Purser Hürol Herkesecan 
GİTAR GUITAR Kabin Amiri Purser Erinç Vatansever 
GİTAR VE VOKAL GUITAR AND VOCALS Kabin Memuru Flight Attendant Burak Yaman 
DAVUL DRUMS Kabin Memuru Senior Flight Attendant Alican Gülpınar 
PERKÜSYON PERCUSSION Kabin Memuru Flight Attendant İsmail Hakkı Yener
KLARNET CLARINET Kabin Memuru Senior Flight Attendant Kaan Gülden 
BAS GİTAR BASS İnsan Kaynakları Departmanı’ndan Onur Yörük, HR Department
BAĞLAMA Kabin Memuru Senior Flight AttendantYunus Emrah Boyraz 





PEGASUS’ NEWEST 
AIRCRAFT, “EZO” 
Pegasus Airlines has the youngest fleet 
of all the airlines in Turkey. This March it 
added a new aircraft, named “Ezo”, to its 
fleet. Pegasus continues its tradition of 
naming newly-acquired aircrafts after 
the most recently born daughters of its 
Family Members. The newly received new 
generation Boeing 737-800 aircraft has 
been named after “Ezo”, daughter of Eda 
Özsanç, who works in the Department of 
Revenue Management at Pegasus Airlines 
Headquarters. With the addition of “Ezo”, 
the number of aircrafts in Pegasus’ fleet 
has risen to 69, and its fleet age average is 
now 5.46 years.

Türkiye’nin en genç filosuna sahip Pegasus 
Hava Yolları, bu filoya Mart ayında “Ezo” 
ismini verdiği yeni uçağını ekledi. Filosuna 
yeni katılan uçaklara Aile Bireylerinin son 
doğan kız çocuklarının ismini verme geleneğini 
sürdüren Pegasus, yeni teslim alınan yeni nesil 
Boeing 737-800 tipi uçağına Pegasus Hava 
Yolları Genel Müdürlüğü’nde Gelir Yönetimi 
ve Ücret Müdürlüğü departmanında görev 
yapan Eda Özsanç’ın kızı “Ezo”nun adını verdi. 
“Ezo” ile filosundaki uçak sayısını 69’a çıkaran 
Pegasus’un genç filosunun yaş ortalaması ise  
yeni uçağıyla birlikte 5,46 oldu. 

Pegasus’un 
Yeni Uçağı 
“EZO”

Trend ••• hot wire
HABER NEWS
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Pegasus’un yeni uçağı 
“Ezo”yu Gelir Yönetimi 
Departmanı karşıladı. 
Pegasus’ new aircraft 
“EZO” is welcomed by 
the Revenue Management 
Department.

Uçağa ismini veren Ezo ve annesi Eda Özsançı.    
Ezo, whose name is given to the aircraft, and her mother Eda Özsançı.
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HAYATLARININ YAZI BAŞLIYOR
Geleceğin Yıldızları, 27 yıldır eğlence ve eğitimi bir arada sunan yaz kamplarıyla dünyanın her yerinden 

5-17 yaş arası gençlere büyük bir heyecan yaşatıyor. 
Spordan sanata, yabancı dilden bilime 19 farklı yaz programıyla, kendine güvenen,

dostluğa ve paylaşmaya önem veren bir gençlik ruhuna imza atıyor.

Bu yıl çocuğunuza hiç unutamayacağı bir kamp armağan edin!



ŞENAY LAMBAOĞLU:
“BAŞKA TÜRLÜ
BIR ŞEY”

 Nazım Hikmet, Can Yücel ve 
Ömer Hayyam gibi ölümsüz 
ozanlara saygı albümü “Başka 
Türlü Bir Şey”le hayranları 
ile yeniden buluşan Şenay 
Lambaoğlu’na hakkında merak 
edilenleri sorduk. 

 Şenay Lambaoğlu defines her 
latest musical offering “Başka Bir 
Şey (Some Other Type of Thing)” 
as a tribute album honoring great 
poets such as Nazım Hikmet, 
Can Yücel, and Omar Khayyam. 
We asked Şenay Lambaoğlu 
everything we wanted to know 
about her.

HAKKINDA ABOUT
Trend ••• hot wire

Bir  Saygı  A lbümü
“SOME OTHER TYPE 
OF THING” 
Is  a  Tr ibute A lbum
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Sizi yaptığınız çalışmalarla tanıyoruz. 
Bir de sizden dinleyebilir miyiz, nasıl 
başladı müzik yaşamınız?

10 yaşında klasik gitar eğitimi almaya 
başladım ve sonrasında okul koro ve 
orkestraları ile her geçen gün içimdeki aşk da 
çoğaldı. Caz müziği ile tanışmam ise radyo 
sayesindedir. Radyoda duyduğum o büyülü 
sesler tüm yaşamımı anlamlı kıldı diyebilirim. 
Üçüncü albümünüzü çıkardınız. Bu 
albümde Nazım Hikmet, Can Yücel 
ve Ömer Hayyam gibi şairlerin 
bestelenmiş şiirleri bulunuyor. Bu 
seçiminizin nedeni nedir? 

Şiir hayatı güzelleştiren, incelikleri 
farketmemizi sağlayan eşsiz bir hazine. 
Can Yücel ve Nazım Hikmet gibi isimlerin 
yaşadıkları topraklarda nefes almak bile büyük 
mutluluk... Benim büyüdüğüm, beslendiğim 
tüm bu isimler hayatımın bir dönemine 
dokunduğu için bir saygı albümü olarak da 
değerlendirmek istedim.
Sizi en çok etkileyen müzisyen, 
kitap, film…

Okuduğumuz her kitap yeni bir başlangıç, 
açılan yeni bir kapı gibidir. Perdesini aralayarak 
içimize süzülen ışıktır. O yüzden içinde emek 
barındıran ne okuduysam ne dinlediysem çok 
kıymetli aslında. Jean Paul Sartre, Gabriel 
Garcia Marquez aklıma ilk gelen yazarlar. 
En son izlediğim Yüksel Aksu filmi “İftarlık 
Gazoz” da çok etkiledi beni.
En sevdiğiniz, sizde en çok iz bırakan 
şehirler hangileri?

Kardeşim öğrenciyken ara sıra gittiğim 
Budapeşte çok etkilendiğim yerlerin başında 
gelir. Çanakkale ve Assos’un geçmiş yazlardan 
iz bırakan güzel anıları da var.
“Orada yaşamak isterdim” 
diyebileceğiniz bir ülke ya da şehir 
var mı?

İzmir, İstanbul’dan sonra yaşamak 
isteyebileceğim tek şehir diyebilirim.
Valizinizden neler eksik olmaz? 
Seyahatlerinizden nelerle dönersiniz? 

Valizimde mutlaka bakım ürünlerim 
vardır. Bir şiir kitabı, yedek bir şarj aleti ve 
spor ayakkabı bulundururum. Seyahatlerden 
dönerken baharat ve peynir almak hoşuma 
gider.
Çok isteyip de hâlen gidemediğiniz bir 
ülke/şehir var mı?

Küba ve Barselona çok isteyip hâlâ 
göremediğim yerlerin başında geliyor.

We know you through your work. Could 
you tell us, in your own words, how your 
music career began?

I started learning to play the classical guitar 
when I was 10. After I joined the school chorus and 
orchestra, the love for music I had inside of me 
just grew and grew. I was introduced to jazz music 
through the radio. I can say that those magical 
sounds I heard on the radio gave meaning to the rest 
of my life.
You’ve released your third album, which 
contains poems by Nazım Hikmet, Can 
Yücel, Omar Khayyam and other poets 
that have been set to music. What made 
you decide on this particular project?

Poetry is an incomparable treasure that makes 
life more beautiful and its readers more perceptive. 
It’s a pleasure in itself to be living in the same region 
that was once home to such greats as Can Yücel and 
Nazım Hikmet. They’re all names I’ve grown up 
with, that have nourished me and touched my life 
at one time or other, so I wanted to make a tribute 
album for them.
Your favorite musician, book, film?

Every book you read is a new beginning, like 
a new door being opened. It’s the light filtering 
through the gap in the curtains. I suppose that’s why 
I hold very dear whatever I’ve read or listened to that 
has been the result of hard work. Jean Paul Sartre 
and Gabriel Garcia Marquez are the first authors to 
come to mind. I was also very touched by the lastest 
Yücel Aksu film that I saw, “İftarlık Gazoz”.
What are your favorite cities, the ones that 
have left the greatest impression on you?

Budapest is at the top of the list of places that 
have most impressed me. I used to go there to visit 
when my sibling was studying there. I have fond 
memories of Çanakkale and Assos from summers I 
spent there.
Any country or city for which you could 
say “I wish I lived there”?

Apart from Istanbul, I’d say Izmir is the only city 
I’d want to live in.
What’s never missing from your suitcase? 
What do you bring with you when you 
return from your travels?

I always make sure to have my toiletries with me. 
I’ll have a poetry book, a spare charger and running 
shoes. When I come home from a trip, I like to bring 
back spices and cheese.
Are there any countries/cities you really want 
to visit but haven’t had the chance to yet?

Cuba and Barcelona are first on the list of places I 
really want to visit but haven’t gotten to yet. 
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“Misela” çanta markasının yaratıcısı 
tasarımcı Serra Türker’in hikâyesi, iç 
mimarlık okumak üzere Amerika’ya 
gitmesiyle başlamış. Kısa bir süre sonra 
eğitimini yarıda bırakıp onu daha fazla 
heyecanlandıran tekstil bölümüne 
geçiş yapmış. Okul bittikten sonra iş 
başvurularında bulunmuş ve ABD’li ünlü 
moda markası TOCCA’da çalışmaya başlamış. 
Burada üç sene kadar çalıştıktan sonra 
ayrılıp kendi markası Misela’yı kurmuş. 

New York’ta yaşayan Serra Türker’in, ünlü 
moda dergilerinde “en iyi çantalar” listesinde 
yer alan markası, pek çok ünlünün de tercihi. 

The story of designer Serra Türker, 
creator of the Misela brand of handbags, 
began when she travelled to the United 
States to study interior architecture. In a 
very short time she left the program for 
one she found to be more exciting: textile 
design. Upon graduation, she applied for 
various positions, and she began working for 
the well-known US fashion house TOCCA, 
leaving after three years to found her own 
brand, Misela.

Türker, who lives in New York, has had her 
Misela designs featured in the “best handbag” 
lists of important fashion magazines. 

TASARIM DESIGN
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STIL SAHIBI
ÇANTALAR
Handbags With Style





Çantalarını bugüne kadar Diane Kruger, 
Jessica Alba, Heidi Klum, Alessandra 
Ambrosio gibi Hollywood yıldızları 
kullanmış. 

2008 yılında kurulan Misela, İstanbul 
Beyoğlu’nda ve Bodrum Palmarina’daki 
butiklerinin ardından geçtiğimiz Kasım 
ayında Beyoğlu Asmalı Mescit’teki Adahan 
Binası’nda yeni butiğini açtı. Showroom’da 
çanta koleksiyonunun yanı sıra Misela 
stilini yansıtan yastık, tepsi, aydınlatma 
tasarımları ve özel olarak üretilen mumlar 
gibi dekorasyon objeleri de bulunuyor.

Misela ismine gelince… Bu isim, Serra 
Türker’in ve kardeşleri Lara ve Mina’nın 
isminin kısaltılmasından oluşuyor.

 miselaistanbul.com

Her bags have also been spotted on 
Hollywood stars and many other celebrities, 
including Diane Kruger, Jessica Alba, Heidi 
Klum, and Alessandra Ambrosio.

Misela was founded in 2008. In addition 
to its two existing boutiques in İstanbul 
(Beyoğlu) and Bodrum (Palmarina), a new 
Misela boutique opened last November 
inside the Adahan Building in Beyoğlu’s 
Asmalımescit neighborhood. In addition to the 
handbag collection, the showrooms feature 
cushions, trays, lampshades, candles and other 
decorative objects that reflect the Misela style.

As for the name Misela... it comes from 
an abbreviation of Serra Turker’s name and 
the names of her sisters, Lara and Mina.  

 miselaistanbul.com

TASARIM DESIGN
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Her biriniz müzik dünyasında birçok başarıya imza 
atmış isimlersiniz. Peki üçünüz nasıl bir araya geldi?
OĞUZ: Serkan’la iki seneye yakın süredir Elec-Trip’te beraber 
çalışıyoruz. Birlikte pek çok reklam, dizi ve film müziği yaptık. 
Tuluğ ile de ayrıca müzik prodüksiyonları yapıyordum. Derken 
Kötü Kedi Şerafettin film müziğinin yapımı için üçümüz 
birlikte ilk kez bir projede çalışma fırsatı bulduk, çok da keyif 
aldık. Bundan sonraki film müziklerinde de beraber üçlü olarak 
çalışmaya karar verdik.
Elec-Trip’in kurulma hikâyesini anlatır mısınız? Bu 
çatı altında neler yapıyorsunuz?
OĞUZ: Elec-Trip’i ilk kez Elec-Trip Records adıyla 2000’lerin 
başında hayata geçirmiştim. Alternatif müzisyenlerle ethnic 
electronic, electro rock, world music, electronica gibi değişik 
tarzlarda albüm prodüksiyonları yaptım. Eşim ve ortağım 
Çiğdem ile birlikte Elec-Trip’i zaman içinde reklam, film ve dizi 
müziği yapımı, edisyon, hazır müzik temsilciliği gibi alanlarda 
servis sağlayacak şekilde yapılandırdık. Bir dönem temsil 
ettiğimiz sanatçıların konser organizasyonlarını yaptık.  

As individuals you’ve all been very successful in the 
music world. What brought the three of you together?
OĞUZ: Serkan and I have been working together at Elec-trip 
for about two years. Together we’ve composed music for many 
advertisements, TV series and films. I had also been involved in 
music production together with Tuluğ. The first time all three of 
us worked together was on the film “Kötü Kedi Şerafettin”. We 
really enjoyed it, so we decided that from then on we’d create 
music for films working as a trio.
Could you tell us the story of how Elec-Trip was 
founded? What sorts of things fall under its umbrella?
OĞUZ: I first founded Elec-Trip in the early 2000s as Elec-Trip 
Records. I produced albums with independent musicians 
in a variety of genres, like ethnic electronic, electro rock, 
world music and electronica. With my wife and business 
partner Çiğdem, we eventually re-structured Elec-Trip to 
provide services in different areas, like producing music for 
commercials, films and television series; editing; and acting as 
a repping agency. For a while, we handled concert organization 

AKILDA K ALAN MELODILER
Elec-Trip Records çatısı altında bir araya gelen müzik dünyasının üç tecrübeli ismi 
Oğuz Kaplangı, Serkan Çeliköz ve Tuluğ Tırpan, “Kötü Kedi Şerafettin”, “Hep 

Yek” gibi yerli filmlerin yanı sıra ABD’deki “Sexy Beasts”, “According to Alex” ve 
“Donnie Loves Jenny” gibi dizilerin müziklerini de yapıyor.

Elec-trip Records brings together three experienced names from the music 
scene: Oğuz Kaplangı, Serkan Çeliköz and Tuluğ Tırpan. In addition to creating the 
music for Turkish films like “Kötü Kedi Şerafettin” and “Hep Yek”, they’ve written 

and performed the music for several US television series, such as “Sexy Beasts”, 
“According to Alex” and “Donnie Loves Jenny”.
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Bir süredir ağırlıklı olarak reklam müziği yapmakla birlikte 
kendi markamız “Express Jingles” adı altında temsilcisi 
olduğumuz hazır müzik kataloglarından parçaları da markalara, 
dizi ve filmlere lisanslıyoruz.
ABD’de çok sayıda dizinin müziğini yapıyorsunuz? Bu 
başarıyı yurt dışında nasıl yakaladınız?
OĞUZ: Elec-Trip’in kurulduğu zamandan beri yurt dışında 
önemli müzik fuarlarına katılıyoruz. Bağlı bulunduğumuz 
uluslararası bir müzik danışmanlık şirketi sayesinde de geniş 
bir ağımız oluştu. 2014 yılının ortalarında TV sektöründe neler 
yapabiliriz diye Los Angeles’a gidip görüşmelerde bulundum. 
Tanıtım videomuz ilgilerini çekti ve bize brief’ler verdiler. Yapıp 
gönderdiğimiz parçalar beğenildi ve 3-4 şirketle çalışmaya 
başladık. 2015’in başından beri 12 tane ABD’li TV Show ve 
dizisinde müziklerimiz kullanılıyor. 
Yakın zamanda başka projeleriniz var mı?
OĞUZ: 2017 ortalarına kadar çekilecek 10 kadar film ve dizi 
ile ilgili görüşmelerimiz var. Bunlardan yakın zamanda hayata 
geçecek internet dizisi “Kanaga”nın müziklerini yapmaktayız. 

for the musicians we represented. For some time now we’ve 
focused primarily on creating music for commercials, and we 
license music from our back catalogue to brand-name products, 
TV shows and films under our own brand, “Express Jingles”.
You’ve produced the music for quite a number of TV 
shows in the United States. How did you attain this 
success abroad?
OĞUZ: Ever since Elec-Trip was founded we’ve been attending 
important music fairs abroad. Thanks to our connections with 
an international music agency, we’ve established a wide network. 
In mid-2014, we went to Los Angeles and talked to some people 
to see what we could do in the TV sector. Our promotional video 
piqued their interest, and they gave us some projects to try us out. 
They liked the tracks we sent them, and we started working with a 
handful of companies. Since the beginning of 2015, our music has 
been used in 12 different television programs in the United States.
Have you got any projects coming up in the near future?
OĞUZ: We are in talks with around 10 different films and tv series 
that will be in production through mid-2017. 

AKILDA K ALAN MELODILER
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Başrolde Mehmet Günsür’ün 
oynadığı dizinin yönetmenleri 
Tolga Yüceil ve Katerina 
Mongio. Sadece yurt içi değil 
yurt dışında da güzel ve değişik 
projelere müzik yapmak 
üzere kolları sıvadık. Bir 
yandan üretirken bir yandan 
da heyecanla girişimlerde 
bulunuyoruz.
Sık seyahat eder misiniz? 
En sevdiğiniz, sizde en 
çok iz bırakan şehirler 
hangileri?
TULUĞ: Konserler dolayısı 
ile çok seyahat ederim. Cape 
Town, New York, Tenerife 
bende en çok iz bırakan 
şehirler.
SERKAN: 2008-2015 arası yurt dışında yaşadığım için çok 
sık seyahat etmek durumunda kalıyordum. Bu sürenin beş 
senesini Seattle’da geçirdim. Orası benim için özel bir yerdir.
OĞUZ: Seyahat etmeyi çok severim. Hemen hemen her 
gittiğim yerin bende bir anısı vardır. En son Tuluğ ile 
birlikte bir reklam müziğinin orkestra kayıtlarını Vienna 
Classical Players ile kaydetmek üzere Viyana’ya uçtuk. Çok 
etkilendiğimi söyleyebilirim.
“Orada yaşamak isterdim” diyebileceğiniz bir ülke ya 
da şehir var mı?
SERKAN: Yaşadığım, doğduğum ülkeyi, şehri çok seviyorum. 
Geçmişte uzun süre uzak yaşadım İstanbul’dan. Çok kolay 
değil tamamen kopmak buralardan. O yüzden taşınırsam yine 
Türkiye içinde bir yer olabilir ama Barselona kapısını da açık 
bırakmak isterim. 
OĞUZ: Los Angeles, New York ve San Francisco diyebilirim.
TULUĞ: İspanya’ya gözüm kapalı taşınırım.
Valizinizden neler eksik olmaz?
OĞUZ: Macbook Pro, midi keyboard, Sennheiser HD800 
kulaklık ve Apogee Duet ses kartından oluşan taşınabilir 
müzik stüdyom. 
TULUĞ:  Bakım kiti, lap top, iç çamaşırlarım ve tabii ki 
sneaker’ım. 
SERKAN: Geçmişte turne ve konserlerin yoğunluğundan 
dolayı sık seyahat ettiğimizden çok hızlı bavul yapmayı bilen 
biriyim, parfüm, şarj aleti başı çeker. 
Seyahatlerinizden nelerle dönersiniz?
TULUĞ: Oğluma aldığım hediyelerle.
OĞUZ: O şehre veya yöreye ait, sevdiklerime vermek üzere 
aldığım otantik hediyeler, buzdolabı için mıknatıs ve şarküteri.
SERKAN: Güzel anılar yeter.  
Çok isteyip de gidemediğiniz bir ülke/şehir var mı?
OĞUZ: Uzak Doğu ve Afrika’yı görmeyi çok istiyorum.
SERKAN: Berlin ve Londra listemin ilk sıralarında.
TULUĞ: Tokyo, Japonya.

Of these, we’re working on the music 
for “Kanaga”, an internet series that 
will be aired soon starring Mehmet 
Günsür and directed by Tolga Yüceil and 
Catherina Mongio. We’ve set our sights 
on producing music for interesting, well-
made projects not just at home, but also 
abroad. While we’re producing music on 
the one hand, we’re excitedly searching 
for new opportunities on the other.
Do you travel often? What are 
some of your favorite cities, ones 
that have impressed you the 
most?
TULUĞ: I travel a lot for concerts. Cape 
Town, New York and Tenerife are the cities 
that have left the greatest marks on me.
SERKAN: I lived abroad between 2008-
2015, so I found myself traveling quite 

often during that time. Five of those seven years I spent in Seattle. 
It’s a special place for me.
OĞUZ: I really love to travel. I’ve got memories from almost every 
place I’ve been. Most recently, Tuluğ and I flew to Vienna to record 
the orchestra parts for an advertisement with the Vienna Classical 
Players. I was very impressed by the city, I must say.
Are there any countries or cities where you wish you 
could live?
SERKAN: I love the city and country I was born and brought up 
in. In the past, I lived away from Istanbul for years on end, but it’s 
not easy to entirely sever your ties with the place. That’s why I 
think even if I were to move I’d stay within Turkey, but I want to 
leave the door open for Barcelona as well.
OĞUZ: I’d say Los Angeles, New York or San Francisco.
TULUĞ: I’d move to Spain in a heartbeat.
What’s never missing from your suitcase?
OĞUZ: My portable music studio, consisting of a Macbook Pro, 
MIDI keyboard, Sennheiser HD800 headphones and an Apogee 
Duet soundcard.
TULUĞ: My hygiene kit, laptop, underwear, and, of course, my 
running shoes.
SERKAN: In the past, we travelled around a lot because we had a 
heavy schedule of tours and concerts, so I’m someone who knows 
how to pack a suitcase very quickly. Perfume and chargers go in first.
What do you bring back from your trips?
TULUĞ: Gifts I’ve bought for my son.
OĞUZ: Authentic souvenirs from the city or region that I’ve 
bought for my loved ones, refrigerator magnets and delicatessen 
products.
SERKAN: Good memories are enough for me.
Any countries/cities you wish you could visit but 
haven’t gotten to yet?
OĞUZ: I really want to see the Far East and Africa.
SERKAN: Berlin and London are first on my list.
TULUĞ: Tokyo, Japan. 
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E N R I C O  M A C I A S
“BESTE YAPMAK NEFES ALMAK GİBİ”

“Composing is  L ike Breathing”

 Efsane müzisyen Enrico Macias, 14 Nisan’da 
İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde 

yeniden Türkiye’deki hayranları ile buluşuyor. 

 Legendary musician Enrico Macias will be performing 
for his Turkish fans once again at the İstanbul Zorlu 

Performing Arts Center on April 14.

Portre ••• portrait
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ürkiye’nin kendi sanatçısı 
gibi bağrına bastığı, 
80’den fazla bestesine 
Türkçe söz yazarak 
beğeniyle dinlediği, 
efsane bir müzisyen 
Enrico Macias. Dile kolay 

800’e yakın beste, 28 stüdyo albümü, 13 
konser albümü, 13 derleme albüm çıkarttı ve 
onlarca ülkede onlarca konser verdi bugüne 
kadar. Cezayir’de doğup savaş yüzünden 
ülkesini terk ettikten sonra Paris’e yerleşen 
ve tüm dünyanın sevdiği bir müzisyen olan 
Enrico Macias’ın hayatı üç kez roman olarak 
okurlara sunuldu. Son olarak yayımlanan 
roman-biyografisi “L’Envers Du Ciel 
Bleu (Mavi Gökyüzünün Arkasında)” ise 
Türkiye’deki konseri öncesi Türkçe olarak 
yayımlanıyor. Aynı zamanda Birleşmiş 
Milletler “İyi Niyet Elçisi” olan Macias 
sorularımızı yanıtladı.

Audiences in Turkey treat the legendary 
musician Enrico Macias as if he were one 
of their own. Macias’ songs are immensely 
popular, and over 80 of them have had 
Turkish lyrics written for them. To date, 
he has composed around 800 songs; 
recorded 28 studio albums, 13 live albums 
and 13 compilation albums; and performed 
numerous concerts in dozens of countries. 
Macias was born in Algeria, but he left 
because of war, eventually settling in Paris, 
from where he became a much-loved 
musician throughout the world. Macias’ 
life story has been made into three separate 
novels. The latest of these is a biographical 
novel, “L’Envers Du Ciel Bleu (On The 
Other Side of the Blue Sky)”, which will 
be published in Turkish to coincide with 
his upcoming concert. Macias, who is also 
a United Nations Goodwill Ambassador, 
answered our questions.

“ Ş e v v a l  S a m ’ l a  ‘ Z e k i  M ü r e n ’e  S a y g ı ’  a l b ü m ü  i ç i n
s e s l e n d i r d i ğ i m i z  ‘ N e  M e  Q u i t t e  P a s ’  ş a r k ı s ı n ı

İ s t a n b u l ’d a k i  k o n s e r d e  b i r l i k t e  c a n l ı  s ö y l e y e c e ğ i z .”

 “ Ş e v v a l  S a m  a n d  I  w i l l  s i n g  t h e  s o n g  w e  r e c o r d e d  f o r  t h e  Z e k i  M ü r e n 
T r i b u t e  A l b u m ,  “ N e  M e  Q u i t t e  P a s ” ,  l i v e  t o g e t h e r  a t  t h e  İ s t a n b u l  c o n c e r t .” 
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Tüm dünyada hatırı sayılır bir 
hayran kitleniz var. Bu başarıyı neye 
borçlusunuz?
Bir sanatçı için dünya çapında hayran 
kitlesinin olmasından daha büyük bir 
mutluluk olamaz. Sahneye çıktığım zaman 
seyircilerimle şarkılarım aracılığıyla adeta 
konuşuyoruz, dertleşiyoruz, sohbet ediyoruz. 
Hepsinin anılarının bir yerinde buluşuyoruz. 
Bu iletişim aramızdaki inanılmaz sevgiye 
bağlı. Fransa’da şarkılarımı halk benimle 
beraber okur, bu gerçekten çok büyük 
bir mutluluk ve ben bunu Türkiye’de de 
yaşıyorum. Tek bir farkla: Ben Fransızca 
okuyorum, Türk dinleyicilerim aynı şarkıyı 
bana Türkçe okuyor. 
Birçok şarkınız Türkçe olarak da 
seslendirildi ve çok popüler oldu. 
Türkiye’de size karşı olan bu sevgiyi 
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Dünyada en güzel şeylerden biri sevmek 
ve sevilmek. Çok sevildiğimi, belki yabancı 
şarkıcılar içinde en çok sevilen olduğumu 
görüyorum. Şarkılarımın birçok sanatçı 
tarafından yorumlanması müzik hayatımın 
en büyük zenginliği. Bestelerimi çok sevdiler 
ve kendi dillerinde okudular. Bu muhteşem 
bir ayrıcalık… Bunun en güzel örneği de Fikret 
Şeneş’in benim şarkılarıma Türkçe söz yazması 
ve Ajda Pekkan tarafından yorumlanmasıdır. 

You have a significant fan base 
throughout the world. To what do you 
owe this success?

To have a devoted audience around the 
world... there can be no greater happiness for 
an artist. When I step out on stage, I have a 
heart-to-heart with my audience; we share 
our troubles, chatting together through my 
songs. There is someplace in their memories 
where we can find common ground. This 
communication is due to the immense love 
between us. In France, people sing along with 
me, which is really a great, uplifting feeling. 
The same thing happens in Turkey, with 
only one difference: I sing in French, and my 
Turkish audience sings along in Turkish.
Many of your songs have become hits 
here with Turkish lyrics. What do you 
make of your popularity in Turkey?

One of the best things in the world is 
to love and be loved. I see that I am loved, 
and I might even be the most popular 
foreign singer here. The greatest richness 
of my musical career is that my songs are 
interpreted by so many different singers, 
who’ve loved my songs and sung them in 
their own languages. This is a profound 
privilege. The best example of this would be 
the Turkish versions of my songs sung by 
Ajda Pekkan, with lyrics written by Fikret 
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Çok açık bir şekilde ifade edeyim ki, ilk 
günden bu yana beni kendi sanatçılarınızdan 
biri olarak kabul ettiniz. 
Türkçe seslendirilmeyen ancak 
“Türkiye’de çok sevilirdi” dediğiniz bir 
şarkınız var mı?
Hayır çünkü siz sevdiğiniz bütün şarkılarımı 
Türkçe’ye çevirdiniz ve yayımladınız. Size 
kesin olarak bir rakam veremiyorum. 52 
senedir bu çalışmalarımın karşılığı olarak 
hiçbir telif ücreti ödenmediği için kesin bir 
sayı söyleyemiyorum.
Türkiye’de birçok sanatçı ile birlikte 
söylediniz, sahne aldınız… 
Ajda Pekkan, Nükhet Duru, Nil Burak, Yeliz, 
Deniz Seki, Seyyal Taner, Sibel Tüzün ve 
Aşkın Nur Yengi ile birlikte şarkı söyledik.
Son olarak “Zeki Müren’e Saygı” 
albümü için “Ne Me Quitte Pas” 
şarkısında Şevval Sam ile düet 
yaptınız. Ne zaman dinleyebileceğiz? 
Bu genç müzisyen hanımı tanımaktan 
mutluluk duydum çünkü çok güzel şarkı 
söylüyor. Kişilikli, içten bir yorumlama 
tarzı var. “Zeki Müren’e Saygı” albümü ise 
bildiğim kadarıyla bu ay piyasaya çıkıyor. 
Biz de Şevval Sam ile birlikte 14 Nisan 
gecesi Zorlu PSM’de ilk kez bu güzel eseri 
seyirci karşısında okuyacağız. Bu konserde 
sürprizlerimiz var.

Şeneş. I’d like to state very explicitly that 
from the very first day, as an artist, Turkey 
has always accepted me as one of its own.
Is there any song of yours that you 
think would go over well in Turkey but 
that hasn’t yet been sung in Turkish?

No, because you’ve already taken all of my 
songs that you love and have translated them 
and recorded them in Turkish. I can’t give 
you an exact number, because in 52 years 
I’ve never been paid any royalties for these 
recordings.
You’ve shared the stage and sung with 
many other singers in Turkey...

I’ve sung with Ajda Pekkan, Nükhet Duru, 
Nil Burak, Yeliz, Deniz Seki, Seyyal Taner, 
Sibel Tüzün and Aşkın Nur Yengi.
Most recently, you sang “Ne Me Quitte 
Pas” as a duet with Şevval Sam for the 
“Tribute to Zeki Müren” album. When 
will we be able to hear it?

I was pleased to be introduced to this young 
musician lady because she has a very lovely 
voice. She manages to sing with character, 
from the heart. As far as I know, the “Tribute 
to Zeki Müren” album will be released this 
month. Şevval Sam and I will sing this beautiful 
song live for the first time on April 14 at the 
Zorlu Performing Arts Center. We’ve got many 
surprises for this concert.

“ B e n  Fr a n s ı z c a  o k u y o r u m , 
T ü r k  d i n l e y i c i l e r i m  a y n ı  ş a r k ı y ı 

b a n a  T ü r k ç e  o k u y o r.”

• 	 “ I 	 s ing 	 in 	French , 	my 	Turk ish	
aud ience 	 s ings 	 a long 	wi th 	me 	 in 	Turk ish .”
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What sort of a process is composing?
It’s like breathing. How could it be 

otherwise? There’s no set time or place for it. 
There’s a saying, “When the muse comes and 
finds you, a song is born.” Melodies and lyrics 
come together like a bride and groom coming 
together at a wedding.
Is there anything you can’t do without?

A person’s inner world is very important. 
Regardless of what it is you believe in, the 
prayers and devotion in this world that you 
consider to be important are between you 
and God. I’ve also got a side of me that’s not 
very well known. I’m a very religious man, 
and especially after my wife’s death, I’ve 
become even more so. No one knows this, it’s 
a very private side of me.
What advice would you give to 
young musicians who want to be 
successful?

Be honest and genuine. Sooner or later, 
your listeners will notice.
Do you miss Algeria? What or where 
do you miss the most?

It’s not just one thing or place, there are 
many things and places that I miss at once. 
At the end of the day, it’s where I was born. 
Rather than just missing it, it’s sort of a 
longing, a yearning… It’s rather difficult to 
describe...
What does travelling mean to you?

Rushing from one concert to the next.

 Beste yapmak sizin için nasıl bir süreç?
Nefes almak gibi. Aksi düşünülebilir mi? 
Bunun zamanı, yeri yoktur… Bir söz vardır, 
“İlham perileri gelip sizi bulduğu zaman 
eserin doğumu olur.” Besteler ve sözler bir 
düğün gibidir; gelinle damadın bir araya 
gelmesi gibi.
Olmazsa olmazım dediğiniz? 
İnsanların manevi dünyası çok önemlidir. 
Neye inanırsanız inanın, sizin için çok önemli 
olan bu dünyadaki ibadetleriniz sizinle Tanrı 
arasındadır. Benim de pek bilinmeyen bir 
tarafım var. Ben çok dindar bir adamım. 
Özellikle eşimi kaybettikten sonra daha da 
fazlalaştı. Bunu kimse bilmez, bu benim çok 
özelimdir.
Genç müzisyenlere başarılı olmaları 
için ne tür önerilerde bulunursunuz?
Samimi ve içten olun. Er geç bir gün sizi 
dinleyenler bunu fark eder. 
Cezayir’e özlem duyuyor musunuz? En 
çok nesine, neresine?
Nesine-neresine değil, bir tek değil birçok 
şeyine özlem duyuyorum. Sonuçta orası 
benim doğduğum yer. Hani bir tabir vardır 
“burnumda tütüyor” diye, işte benim 
özlemim öyle bir şey. Tarifi zor…
Seyahat etmek sizin için ne ifade 
ediyor?
Bir konserden öteki konsere koşmak…
Seyahat sırasında yanınızda mutlaka 
bulunmasını istediğiniz veya gittiğiniz 

“ İ l k  g ü n d e n  b u  y a n a  b e n i  k e n d i 
s a n a t ç ı l a r ı n ı z d a n  b i r i  o l a r a k 

k a b u l  e t t i n i z .”
“From	 the 	 very 	 f i r st 	day, 	 a s 	 an 	 ar t i st ,	

Turkey 	has 	 a lways 	 accepted 	me	
as 	 one 	o f 	 i t s 	 own .”
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Is there anything you feel you must have with 
you during travel or look for wherever you go?

I’m not a fussy person. I’ve got very simple 
tastes. I need to make sure I get enough sleep 
while I’m travelling because I can’t go out on stage 
feeling tired and sleepless. I take very few trips 
apart from travelling to and from concerts. I go 
to my house in St. Tropez around August, and if 
my children and grandchildren join me, we have 
a great time. This year I’ve got a concert in North 
Cyprus on August 6, so I’ll be travelling from St. 
Tropez to Kyrenia for that.
Which country, city or location has affected 
you the most? Why?

Algeria, Paris, İstanbul... I was born in 
Constantine, Algeria and spent my youth there; Paris 
carried me to the top of the music scene; and Istanbul 
made me a superstar, back when nobody else in the 
world had ever heard of me.
Any message for your audience?

I think the best audience in the world is in 
Turkey, where three generations of loyal fans have 
opened up a place in their hearts for me, loved, 
applauded, spoiled me. There were 30,000 people in 
the audience at my last concert in Ankara. When I 
visited Dario Moreno Street in İzmir, I saw a statue of 
myself among those at the entrance. So many other 
wonderful things have happened in this beautiful 
country over the space of 52 years. I am indebted to 
both my audience and my agent, my brother, Erkan 
Özerman, who has represented me in the best 
possible manner throughout my career. 

yerlerde mutlaka olmalı dediğiniz  
bir şey var mı?
Ben müşkülpesent bir insan değilim. Son 
derece sadeyim. Seyahatlerimde uykuma 
dikkat etmek zorundayım çünkü sahneye 
yorgun ve uykusuz çıkamam. Konserlerimin 
dışında seyahatlerim çok sınırlıdır. Ağustos 
aylarında St. Tropez’deki evime giderim. 
Çocuklarım ve torunlarım gelirse güzel günler 
geçiririz. Bu sene 6 Ağustos’ta KKTC’de 
konserim var. Onun için St. Tropez’den 
geleceğim ve Girne’de konser vereceğim.
Sizi en çok etkileyen ülke, şehir veya 
mekân neresi? Neden?
Cezayir, Paris, İstanbul... Cezayir (Konstantin), 
doğduğum ve gençliğimin geçtiği; Paris beni 
dünyanın müzik zirvesine taşıyan, İstanbul 
ise beni süperstar yapan şehir. Dünyada hiçbir 
ülke beni tanımazken siz beni süperstar 
yaptınız. 
Dinleyicilerinize bir mesajınız var mı? 
Üç nesildir büyük bir sadakatle beni 
gönüllerinde yaşatan, seven, alkışlayan, 
şımartan, dünyadaki en güzel seyirci olarak 
Türkiye’yi seçtim. Son Ankara konserimde 30 
bin kişi vardı. İzmir’de Dario Moreno Sokağı’na 
gittiğim zaman girişe benim de heykelimi 
yapmışlar. 52 sene içinde daha neler neler 
oldu bu güzel ülkede. Hem tüm seyircilerime 
hem de yaşamım boyunca en güzel şekilde 
bana menajerlik yapmış olan kardeşim Erkan 
Özerman’a teşekkürü bir borç bilirim. 
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Araştırmacıların ve bazı bilim adamlarının 
yaklaşık 4,5 milyar yıl önce yeryüzünde 
yaşamın suda başladığını ve ilk bitkilerin 
karada değil, yosun olarak su altında geliştiğini; 
milyonlarca yıl denizaltı yaşamına alışmış olan 
bu bitkilerin dünyanın geçirdiği sarsıntılar 
nedeniyle denizlerin dipleriyle birlikte 
yükselmeleri sonucunda karaya çıktıklarını, 
150 milyon yıl içerisinde gerçekleşen ve gözle 
bile zor görülebilen minik yosunların sonunda 
ağaçlara dönüştüğünü açıklamasıyla, sualtının 
bilinmezlerine ve o büyülü dünyasına olan 
merakım daha da arttı.

Suyun metrelerce altında keşfedilmeyi 
bekleyen yeni türler, görülmesi gereken 
binlerce çeşit canlı ve hiçbir yerde emsali 
bile olmayan o muhteşem renkler, bilim 
adamlarının olağanüstü çalışmaları ve sualtı 
görüntüleme uzmanlarının yetenekleri 
sayesinde ortaya çıktı. Efsanevi deniz adamı 
Jacques-Yves Cousteau’nun, Cannes Film 
Festivali’nde Altın Palmiye ödülü alan “Sessiz 
Dünya” filmi, ünlü gemisi “Calypso” ve her 
bölümünü nefes almadan izlediğimiz sualtı 
belgeselleri ve bu büyülü dünyanın muhteşem 
renkleri, biz sualtı görüntüleme uzmanları 
için ilham kaynağı oldu. Bizlere düşen, 
sualtında gördüğümüz o rengârenk yaşamı 
görüntülemek ve bunları sizlerle paylaşmak. 
Sizlere düşen de yaşamın başladığı söylenen 
denizlerimizi korumak olsun.

According to researches and some scientists, life 
on earth originated underwater about 4.5 billion 
years ago. The first plants did not develop on land, 
but underwater, as algae. After millions of years 
of adapting to their underwater surroundings, 
when seismic tremors caused the sea floor to rise, 
these plants rose along with it, eventually landing 
on firm ground. In the space of 150 million years, 
algae so small that they could barely be seen with 
the naked eye were transformed into the trees 
that surround us. Once I learned all this, I became 
more intrigued by the mysterious, magical realm 
lurking underwater.

The outstanding work of scientists and 
talented underwater imaging experts has led 
to the emergence of new species that had been 
just waiting many meters under the sea to be 
discovered, thousands of living creatures that 
everyone should see, and a magnificent color 
palette that is unequalled anywhere in the  
world. As underwater imaging professionals, 
we have been inspired by the legendary marine 
expert Jacques-Yves Cousteau’s film “Silent 
World”, which won the Golden Palm Award in 
Cannes; his famous ship, the “Calypso”; and his 
underwater documentaries, every episode of 
which we watched while holding our breath  
in awe. It is our task to capture in pictures the 
multi-colored life underwater to share with you, 
and it falls to you to protect the seas where it’s said 
that life first began.

YAŞAMIN BAŞLADIĞI
BÜYÜLÜ BİR DÜNYA:

S U A L T I
Under water: 
The  Ma g ica l  Wor ld 
W here  L i fe  Be gan

Doğa ••• nature
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Deniz Tavşanı NUDIBRANCH

Sudan’da yaptığım bir gece dalışı sırasında 
sualtı fenerimin ışığına dans eder gibi süzülerek 
yaklaşan bu canlı, kıvrımlı bir eteğe benzeyen 
görünüşü nedeniyle “İspanyol Dansözü 
(Spanish Dancer)” olarak bilinir. Hiç sıkılmadan, 
dakikalarca kendisini izleyebilirsiniz. Diğer 
deniztavşanları türlerinden daha büyük olan 
bu canlının en enteresan yanı hem dişi hem de 
erkek organlarının bulunması.

Nudibranch (Sea Slug): During a night dive in Sudan, 
this creature approached the beam from my 
underwater flashlight with dance-like motions. 
Its appearance, resembling that of a swirling 
lady’s skirt, has earned it the nickname “Spanish 
Dancer”. You can watch it for ages without 
getting bored. This particular species is larger 
than other sea slugs, and its most interesting 
feature is its hermaphroditism.
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Tüplü Şakayık
İzmir Çeşme dalış bölgesinde çektiğim bir poz. 
Renkli bir tüpün içinden çıkan yelpaze şeklinde 
görünür ve bu yelpazenin içinde rengârenk 
halkaları vardır. Çok yaklaşıldığında veya 
tehlikede olduğunu hissettiğinde yelpazesini 
içine çeker ve yalnızca tüp görüntüsü kalır. Bu 
nedenle dalış süremin bir saatini bu canlının 
başında geçirdim ve kısa bir süre için tüm 
yelpazelerini açarak en güzel pozunu verdi, 
bu görüntü Türkiye Sualtı Görüntüleme 
Şampiyonası’nda Altın Madalya kazandı.

Spirographis Spallanzani: I took this photo on a dive 
near Çeşme, Izmir. These creatures look like fans 
covered in rings of color emerging from equally 
colorful tubes. When something comes too close, 
or the creature somehow senses that it is in 
danger, it retracts the fan so that only the tube 
remains in view. Because of this, I spent an hour 
of my dive waiting in front of this creature. Then it 
posed briefly in all its majesty, with a fully opened 
fan. This photograph was awarded a Gold Medal 
in Turkish Underwater Photograpy Competition.
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Amforalar ve Mono   
Paletli Serbest Dalıcı
Bodrum Kayakçı Koyu bölgesinde çektiğim 
bu poz Türkiye Sualtı Görüntüleme 
Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı.
Dalış eşim Doğan Özer, görüntü alabilmem için 
tüpsüz olarak nefesle ve mono paletle yaklaşık 
yirmi defa peş peşe inerek konu mankenliği 
yaptı ve çok zor bir dalışı başardı. 

Amphorae and Freediver  
Wearing a Monofin
This photo, which I took in Bodrum’s Kayakçı 
Bay, won a Bronze Medal in the Turkish 
Underwater Photography Competition. In 
order for me to be able to get this shot, my 
diving partner, Doğan Özer, who posed for the 
photo, completed a very difficult task, making 
about 20 free dives in a row wearing a monofin.
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Kızıldeniz Kestanesi
Antalya Kaş’ta yaptığım bir dalış sırasında, 
dalış eşimin gösterdiği ve Kızıldeniz’den göç 
etmiş olan büyük bir denizkestanesine makro 
çekim için yaklaştığımda, dikenlerinin arasında 
saklanmış  göze benzeyen organını gördüm 
ve bir süre hayranlık içerisinde seyrettim. 
Olağanüstü renkleri ve dokusu ile patlamaya 
hazır bir yanardağ ağzı gibi görünüyordu. 
Yaklaşık altmış pozunu çektiğim bu muhteşem 
canlı, tek bir pozda dikenlerini kenara doğru 
açarak o güzel renklerini bize göstermişti.

Sea Urchin: While we were diving in the Kaş 
District of Antalya, my diving partner pointed 
out a large sea urchin who had migrated there 
from the Red Sea. When I got up close to take 
a macro shot, I watched for a while, transfixed 
by the eye-like organ hidden among its spines. 
Its fantastic colors and texture made it look like 
the mouth of a volcano about to erupt. Out of 
about 60 photos that I took of this magnificent 
creature, in only one photo did it move its bristles 
aside, revealing those beautiful colors. 

Doğa ••• nature
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IT’S NOW EASIER THAN EVER TO PLAN YOUR TRAVELS WITH PEGASUS’ MOBILE APPLICATIONS

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

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

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

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

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

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

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

Mobil uygulama ile yaptığın tüm işlemlerde 
UçuşPuan kazanabilirsin. 

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

SPICE UP YOUR TRAVEL USING YOUR MOBILE

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



Travel
••• seyahat

DÜNYADAN ve TÜRKİYE’DEN GEZİ NOTLARI
TRAVEL NOTES from TURKEY and the WORLD
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Give your child the gift of 
Europe travel for April 23 
National Sovereignty and 
Children’s Day
 Ulu Önder Atatürk’ün geleceğimizi 

emanet ettiği çocuklarımız, yine onun 
dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 
kutluyor. Biz yetişkinlere düşen de onları 
küresel değerlerle büyüyen nesiller olarak 
yetiştirmek. Bu sebeple, çocuklarınızın 
ufkunu açacak Avrupa şehirlerini derledik. 

 April 23 marks National Sovereignty and 
Children’s Day, which was intended as a  
gift from Atatürk, the founder of the  
Turkish Republic, to the children of the 
world, whose future he placed in their 
hands. As adults, it’s our duty to raise the 
next generation of children to have a  
well-rounded view of the world, so we put 
together this list of cities that are sure to 
broaden your child’s horizons.

23 NİSAN’DA
ÇOCUĞUNUZA
AVRUPA SEYAHATİ
HEDİYE EDİN

YAZI  / TEXT: Behiye IŞIN
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LONDRA 

Londra her zaman kalabalık ve hareketli 
bir yapıya sahip. Ama her yaştan çocuğun 
ilgisini çekebilecek pek çok alternatifi 
barındırıyor. Küçük yaş grubu çocuklar için 
Londra Hayvanat Bahçesi ve sincapların 
elinizden yemek yediği Hyde Park en güzel 
tercihler. Daha büyük yaş grubunu, Sherlock 
Holmes ve Madame Tussauds Müzesi’ne 
götürebilir, korku meraklılarına Karındeşen 
Jack Müzesi turu yaptırabilir, kitap kurtlarıyla 
ise Charles Dickens Müzesi’ni ziyaret 
edebilirsiniz. Doğa Tarihi Müzesi’nde zamanın 
nasıl geçtiğini anlamayacak, Piccadilly 
Circus’daki Ripley’in İster İnan İster İnanma 
Müzesi’nde (Ripley’s Belive It or Not) 
gördüklerinize inanmakta zorlanacaksınız. 
Londra’da Pizza Express’in incecik pizzaları 
çocuklardan çok siz yetişkinlerin hoşuna 
gidecek. Fish&chips ise tam çocuklara göre.

LONDON 

London is a city that is perpetually crowded and hectic, 
but it’s also home to many different activities that are sure 
to interest children of all ages. For the younger ones, the 
best choices are the London Zoo and Hyde Park, where 
the squirrels will eat right out of your hands. The Sherlock 
Holmes Museum and Madame Tussaud’s are places you can 
take older children, and for horror fans, there’s the Jack the 
Ripper Museum. Bookworms will feel right at home at the 
Charles Dickens Museum. You won’t believe how swiftly time 
flies when you’re at the Natural History Museum, and you’ll 
have a hard time believing what you see at Ripley’s Believe 
It or Not Museum, which is located in Piccadilly Circus. 
London’s Pizza Express chain restaurant has thin-crust 
pizzas that are more likely to appeal to adults than children, 
who’ll probably find the Fish&chips right up their alley.
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DOĞAYA VE EĞLENCEYE 
DOYACAKLAR
They’l l  Fi l l  Up on Nature and Fun

FLY WITH  
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UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Londra Gatwick 

ve Stansted 
Havalimanlarına 

haftanın her günü 
her şey dâhil 
40,99 USD’den 

başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.
You can fly to 

London Gatwick 
and Stansted 
Airports from 

İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with 
Pegasus’ daily flights 
all-inclusive prices 
start at 40.99 USD.
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PARİS 

Paris, sanat sevenler için bir müzeler 
mabedi olsa da, ağır yapılı aristokrat binaları 
ve turist kalabalıklarıyla çocuklara sıkıcı 
geliyor olabilir ama şehrin dışı, Avrupa’nın 
en büyük ve en güzel eğlence parklarını 
barındırıyor. Disneyland Paris bir tema 
parkı klasiği ve Parc Asterix de eğlence 
tutkunlarının vazgeçemediği bir başka çılgın 
durak. Sadece maceraya kapılıp Le Bourget 
Havacılık ve Uzay Müzesi’ni es geçmemenizi 
öneririm; Paris’in şehir içinde ağırlayamadığı 
çocukları ziyadesiyle tatmin edebilir. 
Fransız mutfağıysa gözünüzü korkutmasın, 
L’Entrecôte de Paris’in lezzetli etleri ve 
incecik kızartılmış patatesleri çocuğunuzun 
aklından çıkmayacak. La Durée’nin rengârenk 
makaronları da Paris’in bir başka ödülü… 

PARIS 

While art lovers might consider Paris to be a treasure trove of 
museums, kids could be put off by the imposing aristocratic 
buildings and the crowds of tourists. Fear not, as just outside 
the city you’ll find Europe’s biggest and best amusement parks. 
Disneyland Paris is a classic theme park, and Parc Asterix 
is another mad adventure that thrill-seekers won’t want to 
miss. But don’t get so caught up in adventure that you neglect 
a visit to the Le Bourget Aviation and Space Museum, which 
could be just the ticket for kids who find themselves a little 
overwhelmed by innercity Paris. Don’t be intimidated by French 
cuisine; the delicious meat and crispy chips at L’Entrecote are 
sure to stay in your child’s memory for some time. The colorful 
macaroons from Laduree are another tasty Parisian treat…

HER ÇOCUĞUN 
HAYALI:  DISNEYLAND 
Disneyland:  Ever y Chi ld’s  Dream
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her günü her şey 
dâhil 51,99 USD’den 
başlayan fiyatlarla 

uçabilirsiniz.
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Pegasus’ daily 

flights; all-inclusive 
prices start at 

51,99 USD.
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BERLİN 

Alışveriş merkezleri, parkları ve müzeleriyle 
ön plana çıkan bir şehir Berlin. Ünlü caddesi 
Kurfürstendamm ve Berlin Hayvanat Bahçesi’nin 
yer aldığı Tiergarten Parkı, şehrin batısında kalıyor. 
Dünyada bir tek Berlin’de tanık olabilecekleri, 
şehrin içinden geçen duvar hikâyesiyle çocukları 
şaşırtabilir, “Checkpoint Charlie” noktasında temsili 
Amerikan askerleriyle fotoğraf çektirebilirsiniz. 
“The Wall” üç boyutlu panoramik şehir sunumunda, 
duvarın ayırdığı hayatların farklılığını hissederek 
etkileneceksiniz. Bergama Müzesi ise çocukları 
antik dönemde bir zaman yolculuğuna çıkaracak. 
Son olarak, karikatür gibi görünen Trabant 
arabalarla şehirde kısa bir Trabi-Safari turu 
yapmayı da ihmal etmeyin. Çikolata düşkünleri için 
önerimiz şu: Friedrichstraße Caddesi’ndeki Ritter 
Sport’ta gidin ve kendi çikolatanızı imal edin.

BERLIN 

Berlin is a city with outstanding parks, museums and shopping 
centers. The famous Kurfürstendamm shopping district and 
Tiergarten Park, where you’ll find the Berlin Zoo, are in the 
western part of the city. Kids will be surprised to hear the story 
of the wall and learn that Berlin is the only city in the world that 
used to have a wall dividing it in two. At “Checkpoint Charlie”, 
you can take their photos with actors dressed as American 
soldiers. You’ll be impressed by “The Wall”, a panaromic, 3-D 
show of the city that will give you a sense of just how different 
life was on the two sides of the wall. The Pergamon Museum will 
take your kids back in time to antiquity, and finally, don’t miss 
out on a Trabi-Safari, which will take you on a quick tour of the 
city in these cartoon-like cars. We have a suggestion for anyone 
who loves chocolate. Make sure you go to Friedrichstraße 
street, visit Ritter Sport shop and create your own chocolate.

BU TARIH ONLARI 
ŞAŞIRTACAK 
A Histor y That Wil l  Surprise Them
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VİYANA 

Prenses masalları ile büyüyen küçük 
hanımefendilerin, Sisi Müzesi’ndeki gerçek 
bir Habsburg imparatoriçesine ait elbiselerle 
gözlerinin kamaşmaması mümkün değil. 
Hele başlarında rengârenk tüyleri olan 
beyaz “Lipizzan” atlarının İspanyol Binicilik 
Okulu’ndaki gösterileri kesinlikle rüyalarına 
girecek. Schönbrunn Sarayı’ndaki ZOOM 
Kindermuseum’da saray çocuklarının nasıl 
bir imparator ya da imparatoriçe olarak 
yetiştiklerini öğrenmek mümkün. Şehrin 
dışında da mutlaka ziyaret edilmesi gereken 
“Prater” adlı bir lunapark yer alıyor. “Wiener 
Riesenrad” denilen vagonlardan oluşan 
dönme dolaba binerek Viyana manzarasını 
seyredebilirsiniz. Figlmüller’deki Viyana usulü 
şnitzel, çocukların “Bir daha yiyelim” diye 
tutturacakları türden. Bir de “Apfelstrudel 
(elmalı strudel)” yemeden sakın dönmeyin.

VIENNA 

Little ladies who were brought up on princess stories will 
surely be bowled over by the dresses that once belonged 
to a real live Hapsburg empress and are now on display at 
the Sisi Museum. Beyond that, the show put on by the white 
“Lipizzan” stallions in their colorful feather headdresses at 
the Spanish Riding School will be the stuff of dreams. At 
the ZOOM Kindermuseum in the Schönbrunn Palace, your 
children can learn how the palace children were brought up 
to become emperors or empresses. Outside the city is the 
“Prater” amusement park, another place that is definitely 
worth a visit. You can hop on board the “Wiener Riesenrad” 
ferris wheel and enjoy a view of the Viennese landscape. 
Figlmüller’s “Wiener Schnitzel” will have your kids screaming 
for more – and don’t even think about heading home without 
first eating an “Apfelstrudel”. 

PRENSLER VE 
PRENSESLER DIYARI
The Land of  Princes and Princesses
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KOPENHAG  

Şehrin simgesi olmuş “Küçük Deniz 
Kızı” heykeli, Andersen Masalları’na 
duyduğumuz sevgiyi anımsatabilir. 
Merkezdeki Guinness Rekorlar Müzesi, 
skorlara meraklı her çocuk tarafından 
ilgiyle gezilebilir. Tivoli Parkı özellikle 
gece ışıltılarıyla büyüleyen, hoş zaman 
geçirebileceğiniz bir park. Danimarka 
aynı zamanda legonun mucidi olan ülke. 
Dünya çapına yayılmış Legoland’lerin 
ilki ve en büyüğü Danimarka’da. 
Kopenhag’dan bir buçuk saat süren 
keyifli bir tren yolculuğuyla Legoland 
Billund’a ulaşılabiliyor. Hızlı trenlerden 
konulu oyunlara hatta tekne gezileri 
veya safarilere kadar her şeyi içinde 
barındıran ve farklı yaş gruplarına hitap 
eden bu park, çocuklar için adeta bir 
yeryüzü cenneti.

COPENHAGEN 

Your love of Hans Christian Andersen’s fairy tales might just 
be reawakened by the statue of the “Little Mermaid” that’s 
become one of the symbols of the city. Any child who enjoys 
keeping score will be interested in visiting the Guinness 
Records Museum in the city center. Tivoli Park is a place 
where you can happily spend some time relaxing, and it’s 
especially magical when it’s lit up at night. Denmark is also 
the country where Lego was invented as well as the country 
with the first and largest of the Legolands that have become 
a global phenomenon. An enjoyable hour-and-a-half train trip 
from Copenhagen will bring you to Legoland Billund. For kids, 
the park is like heaven on earth, and with everything from 
roller coasters to themed games and even boat trips and 
safaris, it has something to appeal to children of all ages.

LEGOLAR ŞEHRİ
Lego Cit y
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AMSTERDAM  

Amsterdam, kanallarda tekne turu yaparak 
eğlenceli bir şekilde keşfedebileceğiniz 
bir şehir. NEMO Bilim Müzesi’nde bilim 
ve teknolojideki gelişmeler oyuncu bir 
kurguyla anlatılıyor. Müzenin “dokun-
çalıştır” sergileri, Amsterdam’a gelmek 
için başlıca sebeplerden biri olabilir. Nemo 
binasının önünde demirlemiş 17’nci yüzyıla 
ait Doğu Hindistan ticaret gemisi, çocuklara 
korsan hayallerini gerçekleştirme fırsatı 
sunuyor. Oudewater’daki 16’ncı yüzyıldan 
kalma bir cadı evinde bulunan Witches 
Weighhouse’da cadı avının nasıl yapıldığını 
öğrenerek sertifikanızı alabilirsiniz. 
Amsterdam’ın güneydoğusundaki Muiden’e 
yolunuz düşerse Orta Çağ yaşamını 
anlatan Muiderslot Şatosu’na uğrayıp 
interaktif oyunlar oynayabilir ve güvercinle 
haberleşmeyi öğrenebilirsiniz.

AMSTERDAM 

Amsterdam is a city you can enjoy discovering by boat on a 
tour through the canals. The NEMO Science Museum explains 
developments in science and technology in a playful style, and 
the museum’s “press-to- start” exhibitions might be one of the 
top reasons for visiting the city. The 17th-century East Indian 
trading ship moored in front of the Nemo building will give kids a 
chance to fulfill their dreams of becoming a pirate. In Oudewater, 
at the 16th-century Witches Weighhouse, you can earn a 
certificate by learning how witch hunts were conducted. If you 
find yourself in Muiden, which is southeast of Amsterdam, visit 
the Muiderslot Castle, where you can find out about daily life in 
the Middle Ages. You can play interactive games and even learn 
how to communicate using carrier pigeons.

BIR YANDA ORTA ÇAĞ  
BIR YANDA BILIM
Modern Science and the Middle A ges
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YAZI WORDS ÇOK GEZENLER KULÜBÜ - The Globetrotters Club

T h e  G l o b e tr o t te r s  C l u b
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# b a h a r d a i t a l y a d a o l s a m !
I f  I  w e r e  i n  I t a l y  t h i s  s p r i n g !

2 0  Ş u b a t  –  6  M a r t  t a r i h l e r i  a r a s ı n d a  @ c o k g e z e n l e r k u l u b u
I n s t a g r a m  h e s a b ı n d a n  b a ş l a t t ı ğ ı m ı z  k a m p a n y a  i l e 

# b a h a r d a i t a l y a d a o l s a m  e t i k e t i y l e  g e l e n  2 1 .0 0 0  f o t o ğ r a f
a r a s ı n d a n  ü ç  k i ş i y i  R o m a ,  B o l o n y a  v e  M i l a n o ’ y a  m u h a b i r

o l a r a k  g ö n d e r e c e k t i k .  B u  s ü r e ç t e  f o t o ğ r a f l a r ı  v e
h i k â y e l e r i y l e  b i z i  e t k i l e y e n  ş a h a n e  i n s a n l a r l a  t a n ı ş t ı k .
O n l a r d a n  b a z ı l a r ı n ı  s i z i n l e  d e  b u l u ş t u r m a k  i s t i y o r u z .

B et w e e n  Fe b r u a r y  2 0 - M a r c h  6,  t h e  c a m p a i g n  w e  st a r t e d  o n  t h e                    
@ c o kg ez e n l e r k u l u b u’s  I n st a g r a m  a c c o u n t  r e c e i v e d  a r o u n d  2 1 ,0 0 0  p h ot o s. 

Fr o m  a m o n g  t h o s e  s u b m i tt e d ,  w e  c h o s e  t h r e e  i n d i v i d u a l s  t o  s e n d  t o  R o m e , 
B o l o g n a  a n d  M i l a n  a s  r e p o r t e r s.  D u r i n g  t h e  p r o c e s s,  w e  m et  s o m e  f a n t a st i c 

p e o p l e  w h o  i m p r e s s e d  u s  w i t h  t h e i r  p h ot o s  a n d  st o r i e s,  a n d  w e ’d  l i k e  t o 
i n t r o d u c e  y o u  t o  s o m e  o f  t h e m  h e r e .

ÇOK GEZENLER
KULÜBÜ
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# b a h a r d a i t a l y a d a o l s a m !
I f  I  w e r e  i n  I t a l y  t h i s  s p r i n g !

Endüstri mühendisliği 
öğrencisi. Çizmeyi, yazmayı, 
gezmeyi ve fotoğraf çekmeyi 
çok seviyor.

@   gozlukluf

Industrial Engineering 
student. Loves drawing, 
writing, travelling and taking 
photographs.

İSTANBUL   

Yurt dışı deneyimim neredeyse yok denecek kadar 
az ve gezmeye dayalı tutkularımın çoğunu İstanbul’la 
dizginledim. En çok da Suriçi ile. İnanın hala girilmemiş 
sokak, görülmemiş kubbeler var bu şehirde.

I’ve hardly ever really spent time abroad, so most of my wanderlust 
is confined to Istanbul, especially the part that falls within the old 
city walls. Believe me, this city still harbors streets unvisited and 
domes unseen.

Fatih 
Öztürk
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VİYANA   VIENNA

Bu fotoğraf için tam 343 basamak çıktım! Sonunda ne 
mi oldu? Heyecan ile Viyana’ya gitmeme neden olan, 
yaptığım seyahat planında o anın gelmesini dört gözle 
beklediğim, bu manzara çıktı karşıma. 

I climbed exactly 343 steps just to take this photo! You know what 
happened next? I was greeted by this view, which I’d looked forward 
to so much and which was the highlight of my itinerary and the 
reason I had planned a trip to Vienna in the first place.

Fotoğrafa tutkun, işi gücü 
fotoğraf olmuş biri. Kimya 
bölümünü bitirmesine rağmen 
çalışma hayatına fotoğrafçılık 
ile devam ediyor.

@   gizemtoker

Someone whose passion 
and focus is photography. 
Despite having graduated 
from a university chemistry 
department, she makes her 
living as a photographer.

Bir dostunun dilinden: 
“Gizemli ama net, karmaşık 
ama sade, tok ama her 
zaman aç, sıcak ama hep 
üşür, hem hüznün buğusu 
hem mutluluğun renkli 
balonları…”  

@   tugceozturkk

In the words of a 
friend, “Mysterious 
but straightforward, 
complicated but simple, full 
but always hungry, hot but 
always cold, both the mist 
of sadness and the colorful 
balloons of joy...”

Gizem 
Toker

Tuğçe  
Öztürk

BOZCAADA   

Bu fotoğraf, güneş neredeyse batmış fotoğraf ışığını 
kaybetmek üzere olduğum, sakin bir akşam yürüyüşü 
sırasında Bozcaada’nın bana hediyesidir. Her baktığımda 
deniz, kum, güneş ile geçmiş sıcak bir yaz gününün 
sonunda çıkan tatlı akşam esintisini hissederim. 

This photo is a gift to me from Bozcaada, taken during a calm walk 
in the early evening when the sun had nearly set and I was about to 
lose the light. Every time I look at it, I feel the gentle evening breeze 
that follows a hot summer’s day spent amidst sea, sand and sun. 





Dilara Aşan ve Hasan Ergür, 
kurdukları Chasing Wonders 
sayfası üzerinden, dünyayı 
takipçileri ile paylaşıyor. 

@   chasingwondersnet

Dilara Aşan & Hasan Ergür 
share their world with their 
followers on their Chasing 
Wonders page. 

Kurumsal hayatın rutininden 
kaçabilecek fırsatlar yaratıp 
enerjisini yenileyecek yeni 
rotalar arayışında.

@   gorkemce

She’s creating opportunities 
to escape from the routine of 
her corporate life and looking 
for new routes to renew her 
energy.

Dilara 
Aşan & 
Hasan 
Ergü

Görkem 
Temelkaya
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ROMA  ROME

Her şehrin kendine ait gizli bir güzelliği ve o şehirde 
sizi evdeymişsiniz gibi hissettiren bir yer var. Bu şehir 
neresi olursa olsun, elinizde haritanız yürüyorsunuz 
ve bir sokağı döndüğünüzde karşınıza size nefesinizi 
tutturan “o” kafe, sokak ya da belki insan çıkıveriyor.

Every city has a secret beauty all its own as well as one place in it 
that makes you feel right at home. It doesn’t matter which city it is, 
when you walk around, map in hand, you turn a corner, and suddenly 
you’re confronted with a café, street, or even a person that you 
know is “the one”. 

TOSKANA  TOSCANAOLEDO

Siena’ya yalnızca 50 dakika uzaklıkta, şirin bir Toskana 
kasabası Pienza. Kasabada çok fazla turist olmamasından 
mı, yoksa güneşi Pienza’da batırdığımızdan mı bilmem, 
İtalya seyahatimde ayrı bir yer etti.

Pienza is a cute little Tuscan town only 50 minutes from Siena. I’m not 
sure if it’s because there weren’t many tourists around, or because 
we were able to watch the sun go down, but it was one of the 
highlights of my trip to Italy.
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AMSTERDAM   

Edam, Amsterdam yakınlarında Orta Çağ’ı 
hissedebileceğiniz küçük bir kasaba. Sokaklarına mı, 
kutu gibi evlerine mi yoksa hemen hemen her evin 
önünde duran kendine has araba ve bisikletlere mi 
baksam bilemedim. 

Edam is a small town close to Amsterdam that has a Medieval feel to 
it. I didn’t know where to look first – at the streets, the small, box-like 
houses, or the similarly unique cars and bicycles parked in front of 
almost every one of them.

Seyahat etmek, fotoğraf 
çekmek, doğada ve 
sokaklarda vakit geçirmek, 
insanları gözlemlemek ve 
dolaşırken hayaller kurmak 
onun için birer tutku. 

@   ezgkurtulus

Her passions are travelling, 
taking photos, spending 
time in nature and out on the 
streets, people-watching and 
daydreaming as she wanders 
around.

Ezgi 
Kurtuluş



1992 doğumlu. Aldığı sanat 
eğitimi ile alakalı olarak farklı 
kültürlere ilgi duyuyor ve 
yaşantılarını merak ediyor.

@   sezencagla

Born in 1992, her art 
education naturally piqued 
her curiosity about different 
cultures and lifestyles.

Sezen 
Çağla 
Boztekin
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BARSELONA  BARCELONA

Her şey bir yana, Barselona’nın benim için neden 
önemli olduğundan bahsetmek istiyorum. Eşimle 
birlikte hayallerimize bir adım daha yaklaşıp evlilik 
kararını bu büyülü şehirde verdik. Şimdi yine 
söylüyorum: Ömrümün sonuna kadar, evet!

Apart from everything else, I wanted to tell you what makes 
Barcelona so important to me. This magical city is where my 
husband and I decided to get married, bringing us one step closer to 
our dreams. I’ll say it again: As long as I live, Yes!

1990 İstanbul doğumlu. 
Keşfedilmeyeni keşfetmek, 
dar sokaklarda kaybolmak 
ve gözünün gördüğü her 
şeyi fotoğraflamak en büyük 
tutkusu. 

@   berguc

Born in Istanbul in 1990, 
his greatest passions 
are discovering the 
undiscovered, getting lost in 
the backstreets, and taking 
photos of everything he lays 
his eyes on.

TOLEDO

Toledo’yu gezmeye başlamadan önce, Mirador del 
Valle noktasından şehre kuş bakışı bakmak sizi 
heyecanlandırmaya fazlasıyla yetecek. Özellikle 
çeliği ve kılıçlarıyla ünlü Toledo’da kendinizi Orta Çağ 
şövalyeleri gibi hissedeceksiniz.

Before you start walking around in Toledo, looking down at the 
city from the Mirador del Valle will be more than enough to get you 
excited. You’ll feel like a Medieval knight in Toledo, which is known 
especially for its steel and swords.

Burak 
Ergüç
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KARS  

Kâğıt üzerinde çizilen sınırların, insanları ayıran 
o keskin çizgilerin, yalnızca bu nefes kesici 
manzaranın değil, hiçbir coğrafi güzelliğin yansıması 
olamayacağına tanık oluşumun hatırasıdır bu fotoğraf.  

This photo is a souvenir from the moment I witnessed that the 
borders drawn on paper, these sharp lines that divide people, 
can never set a limit on this breathtaking view or on any other 
geographical beauty spot.

1997 İstanbul doğumlu. 
Kendini fotoğraf makinesiyle 
daha iyi ifade edebiliyor 
ve yaratıcılığını kurgu 
fotoğrafçılığıyla ortaya 
koymaya çalışıyor.

@   creperzs

Born in Istanbul in 1997, he 
can express himself better 
through his camera, and 
he tries to showcase his 
creativity through fiction 
photography.  

1984 Adana doğumlu. Şu 
sıralar bir üniversitede ders 
veriyor, sosyal medya içerik 
editörlüğü yapıyor, bol bol 
fotoğraf çekiyor.  

@   basakmericyazar

Born in Adana in 1984, she 
currently lectures at a 
university, works as a social 
media content editor, and 
takes a lot of photographs. 

Başak 
Meriç 
Yazar

VİYANA  VIENNA

Burası ZÅMM, Viyana’nın Galata ve Karaköy tadındaki 
bölgesi Neubau’da ‘yavaş yaşam’ felsefesini 
benimsemiş küçük bir kahveci ve konsept dükkân. 
ZÅMM iyi kahve eşliğinde en sevdiğim dergiyi karıştırıp 
sakin zaman geçirmek için şahane bir yer. 

This is ZÅMM, a small coffee shop and concept store located in the 
Neubau district of Vienna, which is reminiscent of Istanbul’s Galata 
and Karaköy. ZÅMM embodies the ‘slow living’ philosophy and is a 
fantastic place to pass the time drinking good coffee while flipping 
through the pages of my favorite magazines.

Berk 
Kır



Fotoğraf, onun gözünün ve 
kalbinin birleştiği nokta ve 
daha büyük kitlelere ulaşıp 
insanlara dokunabilmeyi 
istiyor. 

@   mertbayragçi

Photography is the point 
where his own heart and 
eyes meet, and he hopes to 
gain a wider audience and 
touch the hearts of others. 

VERNAZZA   

İtalya’da yediğim en iyi iki pizzadan birini Vernazza’da 
yediğim kesinlikle doğrudur. Pizzanın ardından kavun 
içerisindeki dondurmayı mideye indirirken, oracıkta 
eriyip bitmiştim. Bu fotoğrafı da o erimişlikle, kulağım 
neredeyse suya değecek şekilde çektim.

It is true that Vernazza is where I ate one of the two best pizzas 
during my entire time in Italy, but when I followed up the pizza with 
ice-cream-filled cantaloupe, my insides just melted. I took this photo 
at just that moment, with my ears almost touching the water.

Mert 
Bayrakçı
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BERLİN   BERLIN

Küllerinden doğmuş bir şehir Berlin. Sizi alır, 
bambaşka yerlere götürür. Biz Berlin’de çok keyifli bir 
hafta geçirdik; saatlerce yürüdük, parklarında huzura 
doyduk, nehrin üzerindeki gece kulübünde sabahları 
bekledik! Yaşadık, nefes aldık!  

Berlin is a city reborn from its ashes. It’ll pick you up and take 
you to whole new worlds. We had a lovely week in Berlin, walking 
for hours, relaxing in parks, and staying up until morning at the 
nightclubs by the river! We felt wonderfully alive!

Naz ve Zeynep iki yakın 
arkadaş. En büyük 
tutkularıysa seyahate etmek, 
yeni yerler keşfetmek, 
keşfederken öğrenmek ve 
eğlenmek!

@   birdunyabinhikaye

Naz and Zeynep are two 
close friends. Their greatest 
passions are travelling, 
discovering new places, 
learning as they discover, and 
having fun! 

Hep “Bir hayatım olsun, 
valizim hep hazır olsun!” 
deyip durmuş. Hayal kurmak 
yeterli gelmeyince de almış 
valizini, düşmüş yollara!  

@   cabinsize

“I want to have a life where 
my suitcase is always 
ready”, is what she always 
dreamed of. When dreaming 
was no longer enough, she 
picked up her suitcase and 
set out on the road!

Ceylan 
Korçun

CAMOGLI   

Camogli sanki İtalyanların kendilerine sakladığı bir 
cennet. Buraya gelecek olursanız bomboş sahillerle 
karşılaşacağınızı da sanmayın; rengârenk şemsiyeleri, 
sahildeki kafelerde sohbet eden yerlileri ve denizde 
oynayan çocuklar ile tam bir yazlık kasaba burası. 

Camogli is the best-kept secret in Italy, a corner of paradise. But if you 
come here, don’t expect to be met with stretches of empty beach: this 
is the quintessential seaside town, with multi-colored umbrellas, locals 
chatting at seaside cafés and kids playing by the water.

Naz Kansız 
& Zeynep 
Kayanyıldız



İSTANBUL   

“Bir yere varmaktansa, yola çıkmak en güzeli” diye 
düşündü kırmızılar içindeki genç kadın. Sararmış 
yaprakların rüzgârla dansını izledikten sonra zorlu, dik 
bir yokuşun onu beklediğini ve yine de bu yolculuğa hazır 
olduğunu hissetti. Bu kez önemli olan yolun kendisiydi.     
“It’s better to set out on a journey than it is to arrive”, thought the young 
woman in red. After watching the yellow leaves dancing in the breeze, 
she sensed that a difficult, steep path awaited her, yet still she was ready 
for the journey. What mattered this time was the path itself.

BELLAGIO   

Como Gölü kıyısında minik bir İtalyan kasabası 
Bellagio. İçinizi ısıtan güneşe doğru yürüdüğünüz, 
büyüleyici daracık sokaklarında kaybolduğunuz, tam 
da hayallerdeki gibi bir kasaba.  

Bellagio is a tiny Italian town on the banks of Lake Como. It’s a 
town just like the one in your dreams, where you walk off into the 
warmth of the sunset and get lost in its magical, narrow streets.

En büyük tutkusu, fotoğraf 
makinesiyle birlikte 
İstanbul ve dünyanın farklı 
şehirlerindeki “cool” kahve 
duraklarını keşfetmek.  

@   acoustic.guitar

His greatest passion is 
discovering the “cool” coffee 
shops of Istanbul and cities 
throughout the world in the 
company of his camera.

1992 İstanbul doğumlu ve 
Paris Sorbonne Üniversitesi 
İletişim Fakültesi mezunu.

@   tropbeaupouretrevrai

Born in Istanbul in 1992, 
she’s a graduate of the 
Communications Faculty of 
Sorbonne University in Paris.

Erdem 
Sarıkaya

Ezgi 
Kopuz
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METROYA
YAKIN

TUAL ADALAR

İSTER %3 PEŞİNATLA

İSTER 30 AY VADE, SIFIR FAİZLE

ÜSTELİK %1 KDV BİZDEN

LANSMANA ÖZEL
İLK FİYAT 
AVANTAJI
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 Eğer kültür odaklı bir bahar tatili düşünüyorsanız, 
“kozmopolit şehir” İstanbul’da aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. 
iOS seyahat uygulaması Seasonal Cities ile şehrin en iyilerini 

tanıtmak için bir araya gelerek ormanda yürüyüşten, Türk 
lokumunun hikâyesine kadar şehrin en iyilerini seçtik. 

 If you’re planning a cultural spring escape, cosmopolitan 
Istanbul will fulfil all your needs. We’ve teamed up with iOS 
travel app Seasonal Cities to show you the best of the city, 
from a walk in a forest to the story behind Turkish Delight.

Fiyat kategorileri azdan çoğa ,   ve    olarak belirtilmiştir.
Prices are rated as £, ££ or £££.

YAZI VE FOTOĞRAFLAR / TEXT AND PHOTOGRAHPS: Tristan RUTHERFORD  | SEASONALCITIES.COM
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stanbul’a baharın geldiğinin ilk 
belirtileri, Karaköy’de kaldırımlara 
taşan kafeler ve tüm şehirde açan 
laleler. Tıpkı İstanbulluların 
ilkbaharda yaptığı gibi öğle arasında 
alışverişe gidip kendinize bir şal, 
güneş gözlüğü ve sandalet satın 
alın. Ertesi gün bir sanat galerisini, 
Adalar’ı ya da Anadolu Yakası’nın 
sakin sahillerini ziyaret edin. 

G Ö R Ü N B E LG R A D  O R M A N I  A ç ı k  H a va
İstanbul’un akciğerleri Belgrad Ormanı 
endemik ağaç türlerinden oluşan ve 5.500 
hektar üzerine kurulu birçok yürüyüş 
parkuruna sahip bir park. İlkbaharda ortaya 
çıkan filizleri ve serinletici su havzalarını 
görebilirsiniz (burası Roma döneminden 
bu yana İstanbul’a içme suyu sağlıyor). 
İstanbullular buraya hafta sonları, ormanda 
yürüyüş yapmaktan çok saatlerce piknik 
yapmak için geliyor. Belgrad Ormanı şehir 
merkezinden 15 km uzakta.
Giriş ücretsiz, Belgrad Ormanı, 34075 Eyüp

The first signs of  İstanbul’s spring are pavement 
cafés creeping out over Karaköy and tulips 
blooming citywide. Do as the Istanbullites do in 
springtime: Shop for scarves, shades and sandals 
between lunch and dinner. Then slope off to a 
gallery, an island, or to Asian Istanbul’s tranquil 
shores the following day. 

S IGHT  B E LG R A D E  F O R E S T  O u t d o o r s
The Belgrade Forest, İstanbul’s green lung, is 
a 5,500-hectare park full of indigenous trees 
where you can hike along a dozen marked 
paths. Spring brings new shoots and a chance 
to see the cooling reservoirs at their peak (the 
park has supplied İstanbul with fresh water 
since Roman times). Istanbulites frequent this 
place on the weekends, if only to devour giant 
picnics rather than stroll through the woods. 
It’s 15 km from the city. 

Free entrance, Belgrad Ormanı, 34075 Eyüp
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ETK İNL İK D Ü N YA N I N  G I Z E M I  S a n a t
Pera Müzesi ufak bir müze olabilir fakat 
içerisi tıka basa sanatla dolu. Pera’nın en yeni 
sergisi, çılgın sürrealist sanatçı Giorgio de 
Chirico’ya ait. Chirico, Dali’den önce Katalan 
ustanın eserlerini andıran başyapıtlar yarattı. 
Ana renkleri, garip ufuk çizgileri ve resim 
içinde resimleri düşünün. 18’inci yüzyılın 
baloları ve Boğaz kenarında düzenlenen 
piknikleri anlatan resimler ise müzenin 
“Orientalist Paintings” sergisinde yer alıyor 
(1 Mayıs’ a kadar).

  Meşrutiyet Caddesi No: 65, 34443 Beyoğlu
212 334 9900 www.peramuzesi.org.tr

AL IŞVER İŞ  YA S E M I N  Ö Z E R I   M o d a
Genç Türk tasarımcı Yasemin Özeri gerçekten 
bir fenomen. Kendi markası kurduğundan beri 
ayakkabı, mobilya ve takı tasarımları da yapıyor 
ve ürettiği her ürün onun zarafetini yansıtıyor. 
Özeri’nin tek dükkânı, stüdyosundan kısa 
bir yürüyüş mesafesinde. Dükkânın arka 
tarafındaki odada, geçmiş sezondan kalan 
ürünleri indirimli olarak bulabilirsiniz.
Favori ürün: Bez kumaştan yapılmış kum rengi 
el çantası, İstanbul’un ilkbahar güneşine çok iyi 
gider. Fiyatı 68 TL.

  Galip Dede Caddesi No: 93, 34200 Beyoğlu 
212 243 4364 www.yaseminozeri.com

EVENT  T H E  E N I G M A  O F  T H E  W O R L D  A r t
The Pera is a small museum with a mighty 
punch. Its latest exhibition features madcap 
surrealist artist Giorgio de Chirico, who, 
pre-Dalí, painted masterpieces that mirror 
the Catalan great. Think primary colors, 
bizarre vanishing points and paintings within 
paintings. The museum’s “Orientalist Paintings” 
exhibition depicts 18th century A-list parties and 
diplomatic picnics on the banks of the Bosphorus 
(until May 1).

££ +90 212 334 9900, Meşrutiyet Caddesi 65, 
34443 Beyoğlu www.peramuzesi.org.tr

Pera Müzesi’nde 
Giorgio de Chirico’nun “Dünyanın 
Gizemi” sergisinin yanı sıra Pera 
Müzesi’ndeki “Kesişen Dünyalar”, 
“Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri” ve 
“Kahve Molası” isimli sergileri de 
ziyaret edebilirsiniz.

At Pera Museum  
You can visit “Intersecting 
Worlds”, “Anatolian Weights and 
Measures” and “Coffee Break” 
exhibitions besides “Enigma of 
The World” exhibition.

Y A S E M I N  Ö Z E R I
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Y İY İN K O N S O LO S  Ye n i  M e k â n
Palazzo Corpi’nin bahçesinde yepyeni bir 
restoran yer alıyor. Eskiden Amerikan 
Konsolosluğu olarak kullanılan bu bina şu 
sıralar Soho House’a ev sahipliği yapıyor. 
Somonu ve boğma rakısı tam olması 
gerektikleri gibi olsa da, insanlar buraya sadece 
yemek yemek için gelmiyor. Meşe panelli 
dekorasyonunda yemek yemenin tadı, en çok 
hafta sonu brunch’larında çıkıyor. 
Favori masa: 12 kişilik ayrı bölümde oturmak, 
bir devlet başkanının konuk odasında yemek 
yemek gibi.

   212 219 6530 Meşrutiyet Caddesi No: 56, 
34430 Beyoğlu www.konsolosistanbul.com

SHOP  YA S E M I N  Ö Z E R I  Fa s h i o n
Young Turkish designer Yasemin Özeri is a force 
of nature. As well as launching her own label, 
she has since branched off into shoe, furniture 
and jewellery design, each item blessed with her 
elegance. Özeri’s single store is a short stroll from 
her studio. Find last season’s one-offs discounted 
in the room at the back. 
Favorite item: The canvas tote in sand grey, a 
must-carry for Istanbul’s spring sun, for about £15. 

££ +90 212 243 4364, Galip Dede Caddesi 93, 
34200 Beyoğlu, www.yaseminozeri.com

EAT  K O N S O LO S  N e w  P l a c e
Within the gardens of Palazzo Corpi, the former 
American Consulate that now hosts Soho House, 
sits this restaurant. You don’t just come here for 
the food, wonderfully precise though the salmon 
and rakı sorbets are. The experience of dining 
in oak-panelled splendor is best served during 
weekend brunch.
Favorite table: The private space for 12 is like 
dining in a chairman’s drawing room.

£££ +90 212 219 6530, Meşrutiyet Caddesi 56, 
34430 Beyoğlu, www.konsolosistanbul.com

Bu yıl yedincisi gerçekleşecek olan 
Restoran Haftası, hem dünyanın 
hem de Türkiye’nin farklı sokak 
lezzetlerini lezzet meraklılarıyla 
buluşturuyor. Yaklaşık 150 
restoranın katılımıyla gerçekleşecek 
Restoran Haftası, 3 Nisan Pazar 
günü Rahmi Koç Müzesi’nde 
gerçekleşecek açılış etkinliği ile 
başlayacak. Açılış etkinliği biletleri 
Biletix üzerinden satışa sunuluyor.

Restaurant Week This year, 
Restaurant Week takes place for 
the seventh time, bringing together 
gastronomy fans and street foods 
from Turkey and around the world. 
Around 150 restaurants will be 
participating in the event, which will 
hold its official opening on Sunday, 
April 3 at the Rahmi Koç Museum. 
Tickets for the opening event can be 
purchased through Biletix.
restoranhaftasi.com

K
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S
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S

RESTORAN HAFTASI 
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İ Ç İN M U M ’ S  K a f e
Şehrin en hipster semti Karaköy’ün en iyi 
kahvesini yaptıklarını söylemek yeterli olmalı. 
Ev yapımı poğaçalar, kruvasanlar ve tulum 
peynirli çörekler, cortado ve ristretto’lara eşlik 
ediyor. Cumartesi ve Pazar brunch’larıysa 
özellikle harika: Organik, günlük süt, menemen 
ve dilimlenmiş salatalık. Yemekler, şapkalı 
garsonlar tarafından her biri diğerinden ayrı, 
bohem masalara servis ediliyor.
Favori içecek: Kocaman bir pencerenin 
altındaki yastıklı bankta oturarak içilen bir 
mochaccino.

 212 245 9848 Fransız Geçidi Sokak No: 1, 
34200 Karaköy, www.mumscafe.com

KONAKLAY IN C LO U D 7  O t e l
Havaalanının yakınındaki Ataköy Yat 
Limanı’nda, yepyeni bir konsept otel yelken 
açmış. Şubat 2016’da açılan Cloud7, uyumak, 
yemek yemek veya insanlarla buluşmak için 
kullanabileceğiniz, oda servisine gecenin 
02.00’sinde bile yalnızca tweet atarak civardaki 
etkinlik bilgilerini sorabileceğiniz interaktif 
bir alan. Aynı zamanda duvardan duvara 
kaydırmalı camlar, doğa dostu ürünler var ve 
online check-in yaptırabiliyorsunuz. Benzersiz 
“Meet the Locals (Yerel Halkla Tanışın)” 
projesi, civardaki kafe sahipleri, sanatçılar ve 
tasarımcılarla tanışmanızı sağlıyor.

DR INK  M U M ’ S  C a f é 
To claim the title of hipster-suburb Karaköy’s 
best coffee is really saying something. 
Homemade pogača rolls, croissants and 
tulum cheese muffins accompany cortados 
and ristrettos. Saturday and Sunday brunch 
is especially great: Organic, single-dairy milk, 
tomato menemen and sliced cucumber. All is 
served by hat-wearing waiters on a typically boho 
collection of random tables. 
Favourite drink: A lazy mochaccino served 
on the long cushion bench underneath the 
supersized window.  

£ +90 212 245 9848, Fransız Geçidi Sokak 1, 
34200 Karaköy, www.mumscafe.com

M U M ’ S
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Favori oda: Odaların hepsi adlarını bulutlardan 
alıyor. “Cumulus Terrace’dan (Kümülüs 
Terası)” Marmara Denizi üstünde salınan 
teknelere “merhaba” diyebilirsiniz.

  212 583 8400 Ebuziya Caddesi No: 56-62, 
34140 Bakırköy www.cloud7hotels.com

T Ü R K  LO K U M U N U N  H I K Â Y E S I
Türk lokumu turistlerin zannettiği gibi 
çikolata kaplı jelibon değil. 18’inci yüzyılda 
şekerlemeci Ali Muhiddin Hacı Bekir, 
Osmanlı padişahı şeker yerken 
dişini kırınca lokumu icat 
etmiş. Hacı Bekir’in bu 
ilk tarifinde şeker, gül 
suyu, daha fazla şeker 
ve yetmiyormuş 
gibi üzerine bir de 
pudra şekeri varmış. 
Padişah da bu lokuma 
bayılmış. Hacı 
Bekir’in torunlarının 
İstiklal Caddesi’nde 
ve İstanbul’un farklı 
bölgelerinde şekerlemeci 
dükkânları var.

SLEEP  C LO U D 7  H o t e l
A hip new hotel concept has sailed into Ataköy 
Marina near Istanbul Airport. Cloud 7 opened 
in February 2016 as the sort of interactive 
sleep-meet-eat venue where you can tweet the 
concierge at 2am for party tips. Add-ons include 
online check-in, wall-to-wall sliding windows 
and eco-friendly products. Their unique “Meet 
the Locals” scheme lets you hang out with coffee 
shop owners, artists and product designers. 
Favorite room: All rooms are named after clouds. 
The Cumulus Terrace lets you shout “merhaba” 
to the boats bobbing on the Sea of Marmara.

££ +90 212 583 8400, Ebuziya Caddesi 56-62, 
34140 Bakırköy, www.cloud7hotels.com

S T O R Y  O F  T U R K I S H  D E L I G H T
Turkish Delight isn’t chocolate-coated 

jelly as tourists mostly believe. 
Rather, it was created by 18th 

century confectioner Ali 
Muhiddin Hacı Bekir after 

the all-powerful Ottoman 
potentate cracked his tooth 
on sweets. Bekir’s recipe 
involved sugar, rosewater, 
more sugar and, to top it off, 

icing sugar. The sultan adored 
the chewy “lokum”, or delight, 

and Hacı Bekir’s descendants still 
own sweet shops on İstiklal Street 

and other zones is İstanbul.  

 seasonalcities.com

Seasonal Cities yepyeni ve 
benzersiz bir iOS seyahat 
uygulaması. Sunduğu şehir 
rehberi mevsimlere göre değişiyor 
ve gazeteciler tarafından yazılmış 
tüyolar gerçek zamanlı hava 
durumuna göre gidilecek en iyi 
yerleri söylüyor. Daha fazlasını 
öğrenmek ve iPhone 5 veya 6 
ya da iPad’inize indirmek için 
seasonalcities.com ya da   
App Store’u ziyaret edin. 

Seasonal Cities is a unique 
new iOS travel app with city 
guides that change with the 
seasons, are written by resident 
journalists and suggest the 
best places according to the 
real-time weather forecast. You 
can find out more and download 
the app to your iPhone 5 or 6 or 
iPad at seasonalcities.com or 
the App Store.

ISTANBUL

BARCELONA

BERLIN

AUTUMN 2016

WINTER 2016

SPRING 2016
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HAVAALANI
TRANSFER
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AIRPORT TR ANSFER 
SERV ICES  LE AV E  NO 
RO OM  F OR  WORRY IG

Hİ Z ME T İ  İ L E  H AVA A L A NIN A 
UL A Ş IMI  D E R T  E T ME

Pegasus’un CarTrawler iş birliğiyle 
gerçekleştirdiği, hem yurt içi hem yurt dışı 
seyahatler için yararlanabileceğin transfer 
hizmetiyle, havaalanından şehir içine 
konaklayacağın yere ve şehirden havaalanına 
ulaşmak çok kolay.

cars.flypgs.com adresinden ulaşılan özel 
havalimanı transfer hizmeti ile CarTrawler’ın 
uluslararası ağından yararlanarak VIP ya da 
paylaşımlı transfer hizmeti seçenekleri arasında  
ihtiyacın olanı seçebilirsin. Havaalanından 
şehirde istediğin noktaya ve şehir içinde 
dilediğin noktadan havaalanına ulaşabilir, 
seyahatlerini daha konforlu hâle getirebilirsin.

Pegasus and CarTrawler have designed an 
airport transfer service that you can use 
both at home and abroad, making it easier 
than ever to get to the city from the airport 
and vice versa.

You can access CarTrawlers’ private 
airport transfer service via cars.flypgs.com 
and take advantage of this company’s 
international network to choose the 
service that meets your needs from among 
the VIP or shareable tranfer service. You’ll 
be able to get to and from the airport and 
any point in the city with ease and make 
your trip more comfortable. 

CARS.FLYPGS.COM

-
Daha önce hiç gitmediğin bir 
ülke veya şehirde havaalanından 
konaklayacağın yere ulaşmak zor 
gelebilir. Uçaktan indikten sonra 
dilini ve yollarını bilmediğin bir 
ülkede toplu taşıma araçlarını 
kullanmak stresli olabilir. Üzerine 
bir de çocuklar ve ağır yüklü 
bagajlar eklenince havaalanı 
ve şehir arası ulaşım gözünde 
büyüyebilir. Eğer sen de bu 
durumu yaşayanlardansan 
Pegasus’un CarTrawler iş 
birliğinden haberin yok demektir.

-

You might find it difficult to get to 
where you’re staying in a city or 
country you’ve never been before. 
Using public transportation after 
getting off the plane can be stressful 
if you don’t speak the language 
or aren’t familiar with the route. 
Especially if you’re travelling with 
kids or have excess baggage, the 
trip between the airport and the 
city can seem intimidating. If all this 
sounds familiar to you, it means 
you still haven’t heard about the 
partnership between Pegasus and 
CarTrawler.





Seyahat ••• travel

DOĞA SPORLARI 
RESMI SPONSORU 

KARADENIZ

Proof  that  the  Black  Sea is  an 
Of f ic ia l  Sponsor  of  Outdoor  Spor ts 
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blog.flypgs.com

daha fazlası için 
for more info.....



DOĞA SPORLARI 
RESMI SPONSORU 

KARADENIZ
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AYDER YAYLASI AYDER PLATEAU 

FLY WITH  
PEGASUS

PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Trabzon’a haftanın 
her günü her şey 
dâhil 84,99 TL’den 

başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.
You can fly to 
Trabzon from 

İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with 
Pegasus’ daily flights; 

all-inclusive prices 
start at 84.99 TL.
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AYDER YAYLASI AYDER PLATEAU 

FIRTINA DERESI RIVER STORM
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aradeniz Bölgesi; kendine 
has oyunları, müziği, 
neşeli insanları ile 
biliniyor. Bir de üstüne 
yemyeşil yaylaları, sisler 
içinde kalan dağları, gürül 
gürül suları eklenince 
değmeyin o yörenin 
keyfine. İşte bu coğrafya, 

ortaya yapılması gereken aktiviteler çıkarıyor. 
Dünya üzerinde saklı kalmış güzelliklerin 
içinde spor yapma fırsatını yakalamak için; 
Karadeniz doğasına, geniş bir sırt çantasına, 
uçak biletlerine, biraz cesarete ve heyecana 
sahip olmanız yeterli. Bunlara sahip olmak 
çok kolay. Tek yapmanız gereken, az sonra 
sunacağımız aktivitelerden kendinize en uygun 
olanı seçmek ve hemen harekete geçmek. 

KARADENIZ’IN YARAMAZ 
SULARINDA RAFTING

Karadeniz’in kemençesi, hamsisi, horonu, 
fıkrası bir de rafting sporu... Karadeniz’i 
özetleyen kelimeler arasında bir ekstrem 
sporun bulunması ne kadar hoş değil mi? 
Hiç duraksamayan hiperaktif sularıyla, 
geniş rafting alanlarına sahip Karadeniz’de 
arkadaşlarınızla beraber keyfi uzun sürecek 
heyecanlar yaşayabilirsiniz. Üstelik gerekli 
olan ekipmanların hiçbirine sahip olmanıza 
gerek yok.  Karadeniz’de bulunan rafting 
organizasyon şirketleri size bu konuda yardımcı 
olabilir. Siz enerjinizi ve hevesinizi nehir 
kıyısına getirin yeter. Trabzon’da bulunan 
Fırtına Deresi, Giresun’daki Aksu Deresi, 
rafting ve kanonun Karadeniz’deki öncüleri.

The Black Sea Region is known for its 
native dances, music and cheerful people. 
Add in the region’s luscious green highlands, 
mist-shrouded mountain-tops and rushing 
waters, and nothing can match the region for 
enjoyment. And there are a few activities that 
you need to get involved in if you are really 
going to appreciate all the region has to offer. 
Along with the natural environment of the 
Black Sea, a good-sized backpack, airline tickets 
and a little bit of courage and excitement are all 
you need to seize the opportunities available 
for sporting activities in the midst of the 
hidden beauties of the planet. These are really 
easy to come by. Just chose the activity you 
think is right for you from among those we’re 
presenting here, and start making plans today. 

RAFTING ON THE WILD RIVERS OF 
THE BLACK SEA REGION

Fiddles, anchovies, the “horon” folk dance, 
Black Sea jokes and rafting... Isn’t it lovely to 
find an extreme sport among the words that 
sum up Turkey’s Black Sea region? With its 
restless, hyperactive streams, the Black Sea 
region offers numerous opportunities for 
rafting that will let you experience long-lasting 
excitement together with your friends. Best of 
all, you don’t need to own any of the requisite 
equipment. All you need to do is bring your 
energy and enthusiasm, and the many rafting 
organizers in the region will take care of the 
rest. The prime spots for rafting and canoeing 
in the Black Sea region are “Fırtına (Storm)” 
Stream in Trabzon and “Aksu (White Water)” 
Stream in Giresun.
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 Karadeniz Bölgesi temiz havası, yemyeşil 
doğası ve muhteşem güzellikteki deniziyle doğa 

sporlarının gözde merkezi. 

 The Black Sea Region is the center of outdoor 
sports with its fresh air, green highland and 

beautiful sea.

FIRTINA DERESİ RIVER STORM



HUZURA ADIM: TREKKING
Ülkenin en yeşil bölgesinde çam kokuları 

eşliğinde yürüyüş yapmanın keyfini size 
en iyi Karadeniz sunuyor. Ağır tempolu ve 
sakinleştirici bir aktivite olan trekking, sizi 
adım adım huzura götürüyor. Karadeniz 
yaylalarında bulunan önemli parkurlar, 
bu adımlar için oldukça uygun. Trabzon-
Çamlıhemşin-Ayder Yaylası rotası, Ordu-Kent 
Ormanı, Samsun’da bulunan Canik-Asarcık 
Yolu ve Samsun’daki Akdağ-Ladik Gölü 
Karadeniz’de trekking yapılacak yerler arasında 
bulunuyor. Yürüyüş ayakkabılarınızı giyin, 
su şişelerini hazırda bulundurun. Karadeniz 
yeşilinde kaybolmanın heyecanı sizi bekliyor!

BIR ÖZGÜRLÜK VE DOĞA 
GÜZELLEMESI: YAMAÇ PARAŞÜTÜ

Özgürlük, macera, adrenalin ve işte 
Karadeniz’de yamaç paraşütü! Evet, bu spor 
dalı zaten çok zevkli. Fakat yamaç paraşütü 
tutkunlarının Karadeniz Bölgesi’ni seçme 
nedenlerinin en başında, burada yapılan 
faaliyetlerin daha da zevkli olması geliyor. 

A STEP INTO SERENITY: TREKKING
The Black Sea Region is the greenest region 

in Turkey, and it offers the best opportunities 
for enjoying trekking among the scent of pines. 
Trekking is a deliberate, calming activity that 
will bring you closer to serenity one step at a 
time, and the major trails through the Black 
Sea highlands are a great place to take these 
steps. The Çamlıhemşin-Ayder trail in Trabzon 
Province, the City Forest in Ordu, and the Canik-
Asarcık Road and Akdağ-Ladik trail in Samsun 
are just some of the trekking routes you’ll come 
across. Put on your walking shoes, and keep a 
bottle of water handy: the excitement of getting 
lost amidst the Black Sea greenery awaits you!

A TRIBUTE TO FREEDOM AND 
NATURE: PARAGLIDING

Freedom, adventure, adrenaline and, yes, 
here we go: paragliding by the Black Sea! This 
sport is certainly enjoyable, but for those who 
are true paragliding aficionados, the main 
reason for choosing the Black Sea Region is that 
activities done here are even more enjoyable. 
You, too, can experience the pleasure of freely 
gliding down to earth while observing the 
region’s magnificent natural environment from 
the highest mountain peaks.  

FLY WITH  
PEGASUS

PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Ordu-Giresun’a 

haftanın her 
günü her şey 

dâhil 69,99 TL’den 
başlayan fiyatlarla 

uçabilirsiniz.
You can fly to 

Ordu-Giresun from 
İstanbul Sabiha 

Gökçen Airport with 
Pegasus’ daily flights; 

all-inclusive prices 
start at 69.99 TL.

TREKKING ROTASI 
TREKKING ROUTE

OFF-ROAD TURNUVASI OFF-ROAD TOURNEMENT
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Bölgenin muhteşem doğasını en tepeden 
izlerken, özgürce süzülerek yeryüzüne inmenin 
zevkini siz de yaşamalısınız. Trabzon Akyazı, 
Ordu-Boztepe ve Samsun-Canik, Karadeniz’in 
en iyi yamaç paraşütü alanları olarak biliniyor. 
Hatta Samsun’da her yıl yamaç paraşütü 
şenlikleri düzenleniyor. Rengârenk paraşütleri 
ile bu şenliği kutlayanların oluşturduğu tablo 
içinde olmak istemez misiniz?

ARAZILERIN EN ÇILGIN 
ŞOFÖRLERI IÇIN: OFF-ROAD

Araba kullanmayı seven herkesin dikkatini 
çekebilecek, eğlenceli ve çok heyecanlı bir 
spor olan off-road’un adresi de Karadeniz. 
Trabzon’da sık sık düzenlenen off-road 
turnuvaları sayesinde, bölgede bu aktivite 
bir hayli gelişmiş. Üstelik off-road turlarına 
ilgi oldukça yoğun. Bu turlarda, profesyonel 
şoförlerin arabalarına binebiliyor ya da bu 
araçları rehber eşliğinde kullanabiliyorsunuz. 
Saklı kalmış ayrıntıları engel tanımadan 
görebilmek ve heyecan dolu dakikalar yaşamak 
için bu çılgınlığı muhakkak denemelisiniz.

Akyazı (Trabzon), Boztepe (Ordu) and 
Canik (Samsun) are considered the best spots 
in the region for paragliding. There are even 
annual paragliding festivals organized in 
Samsun. Wouldn’t you like to be part of the 
picture of festival participants and their colorful 
parachutes? 

FOR THE WILDEST DRIVERS IN THE 
FIELD: OFF-ROAD

The Black Sea is the place to be for anyone 
who likes to get behind the wheel of a car and 
enjoy the fun and excitement of off-road sporting 
activities. Trabzon is the site of frequent off-road 
tournaments, and as a result, this activity has 
become well-developed throughout the region. 
Off-road tours, which are especially easy to find, 
let you either take part as a passenger in a car 
driven by a professional driver, or get behind 
the wheel yourself in the company of a guide. 
This is a wild ride that you absolutely must try to 
live moments of excitement with no barriers to 
sightseeing in the hidden corners of the region. OFF-ROAD TURNUVASI OFF-ROAD TOURNEMENT

YAMAÇ PARAŞÜTÜ PARAGLIDING
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GÜZEL İNSANLAR
ÜLKESİ İRAN
A countr y  fu l l  of  beaut i fu l  people:  Iran
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Pegasus, her günün akşamında şehirler güzeli 
İstanbul’dan dörtnala kanatlanıp Persepolis’in 
kızıl topraklarına konuyor usulca. Gün ağarırken 
İran gülümsüyor; sıcak, safran rengi ve 
dingin… 

Daha cemreler göz kırpmadan, mevsimi 
bahara durduran aydınlık bir günde indim 
Tahran’a. Hakkında, kulağıma fısıldanan 
sözleri hiç dikkate almadan, sevinçle, merakla 
çıktım yolculuğuma. Her baktığım yerde, 
Şah’ın, Ahura Mazda’nın, Ömer Hayyam’ın 
izlerini aramaya koyuldum. 

Niyetim önce başkente inip oradan 
anlatmakla bitirilemeyen İsfahan’a geçmek. 
Gelmeden evvel konaklama seçeneklerine 
baktım. Niyetim, hiç otelde kalmadan 
couchsurfing (internet üzerinde faaliyet 
gösteren uluslararası bir misafirperverlik 
servisi) yapmak.

Sabaha karşı Tahran’a indikten sonra 
evvela bütün kadınlar saçlarımızı örttük. 
Başörtüsünden anlaşılan, inanın, usulen 
kafanızın ta ortasından başlayan sembolik bir 
şey. Tahran’da Gülistan Sarayı’nda rastladığım 
mollalara, turistlerin nasıl örtüneceğini 
soruyorum. Cevap beklediğimden yumuşak: 
“Aslında saçların tamamının kapatılması gerek 
fakat İran’da rahat etmeniz ve bizim tanıtımımız 
için sizin örttüğünüz bu şekil yeterli” diyorlar. 
        Limandan şehre giden taksiler 45 bin tümen 
(108 TL) alıyor. Aslında İran’ın para birimi riyal. 

Every evening Pegasus wings its way from the 
queenly city of Istanbul, gliding speedily towards 
the red earth of Persepolis. As day breaks, Iran 
smiles, warm, saffron-colored and still.

On a sunny day before any signs of the first 
warm breaths of spring, I landed in Tehran. I paid 
no heed to the words that was whispered about it 
in my ear, and I set out on my journey with joy and 
curiosity. Wherever I turned, I sought traces of the 
Shah, Ahura Mazda and Omar Khayyam.

I intended to land in the capital and to head from 
there to Isfahan, the city of never-ending tales. I had 
looked over my choices of accommodations before 
I arrived, and I had decided that rather than stay 
in a hotel, I could use couchsurfing (international 
hospitality exchange website).

Around dawn, just as we are landing in Tehran, 
I put on a head-covering, along with all the other 
women. In fact, if you can believe it, what passes 
for a headscarf here is symbolic and is worn half-
way back on the head. I ask some of the mullahs 
I come across at the Golestan Palace in Tehran 
how female tourists would cover their hair. The 
response was milder than expected: “Ideally, 
you’re required to cover all, but for your comfort in 
Iran and for the promotion of our country, the way 
you’ve done will suffice.”

Taxi cabs to the city center from the airport 
cost around 45,000 Tumens (37 USD). Even 
though the Riyal is the official currency of Iran, 
for practical purposes, people cross off a zero 

 Sırf dağıyla, taşıyla değil; sazıyla, sözüyle, kaşıyla, gözüyle güzeller 
güzeli ülke. Uçan atın kanadında, Hazar’ın yamacında, kapının 
ucunda, Hayyam’ın kafiyesindesiniz. 

 A country filled with beauty – not merely of the picturesque 
scenery alone, but the beauty of the music, the literature and even 
the faces of the inhabitants. You’re on the wings of the flying horse, 
the heights overlooking the Hazar, the couplets of Omar Khayyam. 

FLY WITH  
PEGASUS

PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Tahran’a haftanın 
her günü her şey 

dâhil 85,99 USD’den 
başlayan fiyatlarla 

uçabilirsiniz.
You can fly to Tehran 
from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with 
Pegasus’ daily flights; 

all-inclusive prices 
start at 85,99 USD.
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-
İlk günümü, 1979’daki 
devrimle ülkesinden 
uzaklaştırılan Şah Rıza 
Pehlevi’nin şimdi müze olan 
evinde geçiriyorum. Tevazu 
beni etkiliyor, aslında 
şaşaayı çok seven bir aile 
olduğunu bildiğimden.

-
I spend my first day in Tehran 
at the museum that was 
once the private residence 
of Mohammed Reza Shah 
Pahlavi, who was exiled 
from his country by the 1979 
revolution. The modesty of 
the place impresses me, 
since, as I understand it, the 
family was actually rather 
fond of glitz.

PERSEPOLİS
TAHRAN TEHRAN

AZADİ KULESİ, TAHRAN AZADI TOWER, TEHRAN

İM
AM

 H
UM

EY
Nİ

 C
AD

DE
Sİ

 IM
AM

 K
HO

M
EI

NI
 S

TR
EE

T

TOHİD TÜNELİ,TAHRAN TOHID TUNNEL, TEHRAN

İMAM HUMEYNİ CAMİİ IMAM KHOMEINI MOSQUE
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-
Khaju Köprüsü 1650’den 
bu yana tıpkı bir kartal 
gibi kanatlarını açmış, 
Zayende Nehri’nin üstünde 
süzülüyor. 

-
Since 1650, Isfahan’s 
legendary Khaju Bridge has 
stood over the Zayandeh 
River like an eagle with wings 
outspread.
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Fakat pratikte, riyalden sıfır atarak kullanıyorlar 
ve adına da tümen diyorlar. 100 bin riyal, 10 
bin tümen demek. Bu matematik kafanızı 
karıştıracaksa, hiç çekinmeden paranızı uzatın, 
onlar, içinden sadece hak ettikleri bedeli alıp geri 
veriyor.

 
İSFAHAN

İsfafan yani Nakşi Cihan  Asya’nın en 
geniş meydanı. Dört bir yanı dükkânlar ve 
camilerle çevrili. Burayı yüceltmek için başka 
meydanlarla yarıştırmaya, listelerde sıraya 
koymaya gerek yok. Romantik atmosferi, 
cebindeki şekeri arayıp telaşla uzatan bisikletli 
amcası, ulu ezanları ve huzuru ile sahiden Nesfi 
Cihan aynı zamanda. Yani, dünyanın yarısı. 
Yani nakışlı meydan… Yani huzurun, dakikaların 
ucundan damladığı yer. İsfahan’da bu meydana 
varın ve zamanın sesini dinleyin. 

Ulu kubbelerin üstünden kanat çarpan 
kuşların sevinci, bir alıncık yüzeyde ibadet 
eden amcanın dinginliği ve gün devrilirken 
safrana kesen duvarları ile İsfahan, sadece 
UNESCO’nun dünya mirası listesini değil, 
kalbimin başköşelerini de süslemeyi başarıyor…

Khaju Köprü’sü tamamen romantik bir hayal 
ile inşa edilmiş. Zaten suyun aşağı akarken, 
bacaklar ve basamaklar arasında katlanması 
ile oluşan kartal kanatlarını görmemek zor. 
Her daim bu basamaklara oturup suya bakan, 
içlenen, derinden türküler söyleyen birilerini 
bulmak mümkün. Siz de onlar gibi yapın. Bir 
basamağın ucuna ilişin, suyun sesine karışan 
kalp sesinizle bir türkü söyleyiverin gitsin. 
Ben yaptım, insana pek iyi geliyor.

Maceranın ta en başında, otellerde değil, 
evlerde kaldığımı söylemiştim. Üç ayrı ev 
gördüm. İkisi Tahran’da, biri İsfahan’da. 
Evlerin birinde yerde yattım, diğerinde ise 
orta hallice bir yatakta. Bu evlerin koşulları 
İsfahan’daki eve nispeten daha mütevazı idi. 
İsfahan’daki ise ilk kez sırt çantalı bir gezgini 
evinde ağırlamaya girişmiş, iki çocuklu, çok 
zengin ve sadece İngilizce konuşabildiğimiz 
bir aileydi. Bana, içinde özel banyosu da 
bulunan nefis bir oda verdiler. Hepsiyle abla-
kardeş, anne-çocuk ilişkisi kurmuş olarak geri 
döndüm.

Bu hikâyeden anlaşılacağı üzere İran’a 
doymadım ben. Yalnızca iki kenti anlatmak 
İran’ı anlamaya yetmez. Başka bir zamanda 
Persepolis’i, Şiraz’ı, Yezd’i ve Tebriz’i 
göreceğim. Hoşça kalırken, aman ha 
gezmelerden tozmalardan geri durmayın…

from the Riyal and just talk in Tumens. (100,000 
Riyals=10,000 Tumens.) If math gets too 
confusing, just hold out some bills and you can 
rest assured that the taxi drivers will take only the 
amount they are entitled to and return the rest.

ISFAHAN
Isfahan, surrounded by shops and mosques, 

this square – Naqsh-e Jahan, that is – is the 
biggest square in Iran and all Asia. But there’s 
no need to create a list comparing city squares 
to appreciate the value of Naqsh-e Jahan. The 
romantic atmosphere, the old man on his bike 
searching his pocket for sweets to offer you, the 
mosques’ resounding calls to prayer, the calm… 
Half of the world… The embroidered square… 
where serenity drips from the tips of each 
minute. Visit here to listen to the voice of time.

The joy of birds flapping wings above the 
grand domes, the stillness of the old man in the 
small space he’s taken up to perform his prayers 
and the walls turned a saffron yellow as the day 
comes to a close have earned Isfahan not only a 
place on UNESCO’s World Heritage List, but a 
place in the depths of my heart as well...

Khaju Bridge was constructed based on a 
romantic dream and it’s difficult not to see this 
eagle, as the water crashes down against the 
bridge’s stairs, formed from the folds in its wings. 
Any time you can find someone sitting on the 
stairs, gazing at the water and singing from the 
heart. You can do the same. Perch on the edge of 
a step, let your heart’s voice mix with that of the 
water. I did it, and it really does a person good.

I mentioned at the beginning that I’d stayed in 
private homes, not in hotels. I saw three different 
houses, two in Tehran and one in Isfahan. In 
one place I slept on a mattress on the floor 
and in other on a reasonably comfortable bed. 
Compared to the place in Isfahan, these were 
way more modest. The house I stayed in Isfahan 
belonged to a rich family with two children who 
were hosting a backpacker for the first time and 
with whom I communicate in English. They gave 
me a wonderful room with a private bathroom, 
and by the time I returned to my own home, it 
was as if they had become a second family to me.

As you can probably guess from this story, I 
haven’t gotten enough of Iran. A tale of just two 
cities is not enough to understand the entire 
country. I will visit Persepolis, Shiraz, Yazd and 
Tabriz some other time. Let me bid you farewell 
for now, and whatever you do, don’t let the dust 
settle on your traveling shoes… 

KHAJU KÖPRÜSÜ KHAJU BRIDGE

-
Tahranlılar, turistlere çok ilgi 
gösteriyor, insana kendini 
popstar gibi hissettiriyor. 
Benimle birlikte boy boy 
fotoğraf çektirmek istiyorlar, 
elbette kırmıyorum. Üstelik 
çoğu Türkçe konuşuyor. 
Parkta, köprüde, çarşıda, 
metroda herkes yürekten 
gülümsüyor. İranlıların 
sevecenliği karşısında 
büyüleniyorum.

-
Tehranians shower a lot of 
attention on tourists, so much 
so that you’re made to feel like 
a celebrity. They want to have 
pictures taken with me, and 
of course, I can’t turn them 
down. Plus, most of them speak 
Turkish. People crack a genuine 
smile at you when they meet your 
eyes in the park, on a bridge, at 
the market, or in the metro. I am 
fascinated by the affectionate 
nature of the Iranians.
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RENKLİ

BAHAR

Seyahat ••• travel

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

Colorful 
Spring

trabzon

BATIK

YARGICI

SO CHIC

ADIDAS

DEFACTO 

IPEKYOL

KOTON

NETWORK

YARGICI

HOTIÇ

ASICS

C&A

ACCESSORIZE

FARKLI ŞEHİRLERE YAPACAĞINIZ SEYAHATLER 
İÇİN VALİZİNİZİ HAZIRLARKEN BÖLGENİN 
ATMOSFERİNE UYGUN PARÇALAR SEÇMEYE ÖNEM 
VERMELİSİNİZ. SİZİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ SEZONUN EN 
GÖZDE PARÇALARINA GÖZ ATMADAN VALİZİNİZİ 
HAZIRLAMAYA BAŞLAMAYIN! 





londraLONDON

Seyahat ••• travel

TOM FORD DEFACTO

FLO
DESA

MUDO

İPEKYOL

TWIST

ROMAN
LOFTG-SHOCK

NETWORK

KOTON

YARGICI

BATİK

BATİK
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viyana
VIENNA

Seyahat ••• travel

DEFACTO

FOREVER NEW

RADO LADIES

DEICHMANN

COLIN’S
BATIK

TOM FORD

FLO

HOTIÇ

KOTON

FABRIKA

IPEKYOL

NETWORK
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Lifestyle
••• yaşam ve stil

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



Yaşam ve Stil ••• lifestyle

BÜYÜLÜ LEZZET:
TÜRK KAHVESİ

 Mevzubahis “manevi lezzet” ise Türk 
kahvesi başında geliyor bu lezzetlerin. Tadı 

acı olsa da kokusu büyülü, sohbeti tatlı, 
keyifli, vakur ve bazen de bol kahkahalı… 

When it comes to flavor of the emotional 
kind, Turkish coffee is at the top of 

the list. It might taste bitter, but its aroma 
is enchanting, its conversations sweet, 

delightful, solemn, and sometimes 
filled with laughter.

Enchanting Taste: Turkish Coffee
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FLY WITH  
PEGASUS

PEGASUS 
UÇURUYOR

Türk kahvesini 
içmek 

#yerindegüzel. 
Pegasus’un uçuş 
ağıyla İstanbul’a 

40 ülkeden 
uçabilirsiniz.   
You can fly to 
İstanbul from 

40 countries with 
Pegasus’ f light 

network.



Enchanting Taste: Turkish Coffee

endisinden çok dillendirilen 
sohbetinden, sunumundan, 
köpüğünden ve fal bakma 
ritüelinden olsa gerek dostla 
içilen bir fincan kahvenin 
tadı kırk yıl damağında kalır 

insanın. Bu nedenledir üzerine söylenen onca 
güzel söz. Lokumla ya da küçük çikolatalarla 
yapılan sunumu ise hem lezzetine lezzet katar 
hem de hoş bir göz zevki yaşatır. 

Son yıllarda büyük kahve zincirleri, çeşitli 
kahveleri ile çokça müdavim edinseler de 
“Türk kahvesinin yeri ayrı” diyenler hiç de 
az değil. Açılan birçok “cafe” de yabancı dil 
bilmeyenlerin isimlerini bile telaffuz etmekte 
zorlandığı kahvelerin sıralandığı menülere 
Türk kahvesini de ekliyor.

ETIYOPYA’DAN GELIYOR
Duygusal bir bağla bağlandığımız, 

kültürümüzün en önemli parçalarından biri 
olan kahve nerelerden geliyor, önce ona bakmak 
gerek. Kökboyasıgiller familyasından “coffea” 
türü bir ağaç ve bu ağacın meyve çekirdekleri, 
aldığımız büyülü kokunun kaynağı. Ortalama 
sıcaklığın 18-24 derece arasında olduğu, bol yağış 
alan Ekvator kuşağının 25 Kuzey ve 30 Güney 
meridyenleri arasında yetişiyor. 

The friendly chats that accompany the coffee, 
the presentation of the frothy cup and the 
fortune-telling ritual that follows are the reasons 
why the saying goes, “A bitter cup of coffee drunk 
with a friend leaves a taste on the palate that lasts 
for 40 years.” That’s why so many great things 
have been said about it. A bit of Turkish delight or 
chocolate included in the presentation not only 
adds to the flavor, it makes a pleasant repast for 
the eyes as well.

Big coffee franchises may have acquired a loyal 
customer base over the past few years by offering 
a wide variety of coffees, but there are more than 
a few people for whom Turkish coffee holds a 
special place apart. Many of the new “cafes” have 
menus that include Turkish coffee alongside 
coffees with names that are difficult to pronounce 
if you don’t speak a foreign language.

ETHIOPIAN ORIGINS 
We have such an emotional bond with coffee, 

which is one of the most important features of our 
culture, we ought to first take a look at where it 
comes from. “Coffea” is a species of tree belonging 
to the Rubiaceae family, and the seeds of the 
fruit of this tree are the source of the aroma that 
enchants us. The tree grows between 25 degrees 
north and 30 degrees south of the Equator, where 
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ÖZEL PIŞIRME 
YÖNTEMI

-
Türk kahvesi aslında 
kahve çekirdeğinin 
çok özel pişirme 
yönteminin adı ve 
bu yöntemi tüm 
dünyaya tanıtanlar 
Türkler olduğu 
için dünya kahve 
literatüründe bu 
isimle anılıyor. 18’inci 
yüzyıla kadar da 
“mırra”dan sonra 
dünyada geçerli 
olan tek pişirme 
yöntemi olarak 
biliniyor. Bunu 18’inci 
yüzyılda filtre kahve, 
19’uncu yüzyılda da 
espresso izliyor.

A SPECIAL WAY 
of BREWING
-

Turkish coffee takes 
its name from the 
special manner of 
brewing the coffee 
grounds that was 
invented by and 
introduced to the 
rest of the world by 
the Turks – hence 
the name it became 
known under in world 
coffee literature. 
Apart from “mirra”, it’s 
also the only coffee-
brewing technique 
known until the 18th 
century. It’s followed 
by filtered coffee in 
the 18th century and 
espresso in the 19th 
century.



Kahvenin keşfiyle ilgili öykülerden en 
çok dillendirileni ise Etiyopya’ya dayanıyor. 
M.S. 600 yıllarında, Güney Etiyopya’daki 
Hıristiyan manastırlarında yaşayan keşişler, 
besledikleri keçilerin, bir bitkinin kırmızı 
renkli tohumlarını yedikten sonra daha 
hareketli olduklarını görüyor. Keyif amaçlı 
kahve yapımına yönelik ilk bilgilere ise 
10’uncu yüzyılda Arap Yarımadası’nda 
rastlanıyor. Yemen’de üretimine başlanan 
kahve daha sonra, Yemen’den yola çıkan 
İslam gezginleriyle birlikte İran, Mısır ve 
Anadolu’ya kadar geliyor. 

ILK DURAK TAHTAKALE
İstanbul ise ilk kez 1543 yılında Kanuni 

Sultan Süleyman zamanında kahve ile 
tanışıyor. “Halepli Hakem” ve “Şamlı Şems” 
adında Arap kökenli iki tüccar tarafından 
Tahtakale’de açılan ilk kahvehaneden sonra 
kahve padişahın da gözde içeceklerinden biri 
oluyor. Kokusunun büyüsü bir yana, tadına 
doyulmaz sohbetleri ile İstanbul’un her yerine 
yayılan kahvehaneler kısa sürede düşman 
buluyor kendine. “Kahvehanelere taşınan ve 
mescitlere gitmez olan” halkı geri döndürmek 
için yine ilk kez bu dönemde Şeyhülislam 
Ebussuud Efendi tarafından, kahvehanelerin 

there’s plenty of rainfall and the temperature ranges 
between 18°-24°C. One of the most frequently told 
stories regarding the discovery of coffee has its origins 
in Ethiopia. Around 600 BC, monks living in Christian 
monasteries in southern Ethiopia notice that their 
sheep tend to become more active after eating the 
red seeds of a plant. The first mention of coffee being 
drunk for pleasure can be found in the 10th Century 
on the Arabian Peninsula. Coffee production begins 
in Yemen, after which coffee is carried by Muslim 
travelers as far as Iran, Egypt and Anatolia.

FIRST STOP, TAHTAKALE
It is in 1543 during the reign of Suleiman the 

Magnificent that Istanbul is first introduced to 
coffee. Two Arab traders, the so-called “Hakem from 
Aleppo” and “Shems from Damascus”, open the first 
coffee shop in Tahtakale. In time, coffee becomes 
a favorite drink of even the sultan. Apart from the 
enchanting taste and aroma, the never-ending 
conversation to be had at the coffee shops leads to 
their multiplying all over Istanbul, and it doesn’t 
take very long before they make some enemies. It is 
in this period that Sheikh al-Islām Ebussuud Efendi 
prepares a religious edict that refers to coffee shops 
as “houses of evil”, with the aim of bringing back to 
the faith “those who have moved into the coffee shops 
and no longer darken the doorstep of a mosque”. 

Yaşam ve Stil ••• lifestyle
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“kötülük ocağı” olduğu şeklinde fetva 
veriliyor. Kahvehanelerin kapatılması ise 
III. Murat dönemine denk geliyor. IV. Murat 
zamanında ise kahve ve tütün içenler idama 
varan ağır cezalara çarptırılıyor.

KAHVE KOKUSU AVRUPA’DA
Kahvenin Avrupa’ya taşınması ise 

Venedikli tacirler aracılığıyla oluyor. 
İstanbul’a gelen Venedikli tacirler, 
çok sevdikleri bu içeceği 1615 yılında 
ülkelerine götürüyor. 1600’lü yılların 
ortalarından sonra Marsilya ve Paris; 
Osmanlı kuşatması sonrasında Viyana ve 
diğer Avrupa ülkeleri kahveyi tadıyor ve 
çok sevdikleri bu içeceği baş tacı yapıyor. 
Kültürümüzün önemli unsurlarından Türk 
kahvesi, günümüzde de “cafe” zincirlerine 
ve tüm kahve çeşitlerine karşı ayrı bir 
kulvarda hızla ilerliyor. 

Coffee shops are banished altogether during 
the reign of Murad III, and under Murad IV, 
coffee drinkers as well as tobacco smokers are 
punished severely, sometimes to the point of 
being condemned to death.

THE SCENT OF COFFEE IN EUROPE 
It is thanks to Venetian merchants that 

Europe is introduced to coffee. In 1615, when 
they return from Istanbul, they bring their 
beloved hot beverage with them to their native 
lands. Marseille and Paris first taste coffee 
in the mid-1600s, and it proves immensely 
popular. It earns a place of honor in Vienna 
and other European cities as well following 
the Ottoman Siege of Vienna. Turkish coffee is 
one of the most important aspects of Turkish 
culture, and despite the current growth in 
“cafe” franchises and all other types of coffee, it 
continues to remain in a class by itself.

Kapalıçarşı’daki Şark 
Kahvesi, kahveyi 
“külde” yapıyor ve 
Kapalıçarşı’yı 
gezdikten sonra 
burada bir Türk 
kahvesi çok iyi 
gidiyor. 

A coffee brewed “in 
the ashes” at the 
Şark Kahvesi located 
inside the Grand 
Bazaar hits the spot 
after a day spent 
wandering around 
the Bazaar.

Dünyanın dört bir 
yanındaki ilginç 
lezzetleri tanıtan web 
sitesi Food Riot da 
“ölmeden önce mutlaka 
gitmeniz gereken yedi 
kahveci” listesinin ilk 
sırasına Beyoğlu’ndaki 
Mandabatmaz’ı 
koymuş. 

The website Food Riot, 
which presents 
interesting cuisine 
from around the world, 
put Mandabatmaz in 
Beyoğlu in first place 
on its list of “seven 
coffee shops you 
absolutely must visit 
before you die”.

Rumelihisarı’ndaki 
deniz manzaralı Sade 
Kahve’de önce 
serpme kahvaltı 
masasına 
oturacaksınız, üzerine 
de bir Türk kahvesi 
isteyeceksiniz.

At Sade Kahve in 
Rumelihisarı, where 
there’s a view of the 
sea, first sit down for 
a generous, full-
course Turkish 
breakfast, and then 
follow it up with a cup 
of Turkish coffee.

İstanbul’un en keyifli 
tepelerinden Pierre 
Loti’yi ziyaret etmek 
adeta her İstanbullu 
için farz. Bu ziyaret 
sırasında bir Türk 
kahvesi mutlaka 
içilmeli. 

A climb up to Pierre 
Loti, on one of the 
cheeriest hilltops in 
Istanbul, is virtually 
obligatory for Istanbul 
residents. While you’re 
there, a cup of Turkish 
coffee is a must.

Kadıköy ve Türk 
kahvesi denince ilk 
akla gelen 
mekânlardan biri olan 
Niyazi Bey’de Dibek 
kahvesi de (taş ya da 
tahtadan yapılan 
büyük kaplarda 
dövülerek elde edilen 
kahve) bulunuyor. 

When it comes to 
Turkish coffee in 
Kadıköy, the first 
place comes to mind 
is Niyazi Bey, where 
you can also drink 
“dibek coffee” (made 
from beans pounded 
with a mortar in a 
stone or wooden bowl).

ŞARK KAHVESİ MANDABATMAZ SADE KAHVE PIERRE LOTI NİYAZİ  BEY

İSTANBUL’DA NEREDE İÇİLİR? WHERE YOU CAN DRINK IN İSTANBUL?
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ULUSLARARASI BAKLIYAT YILI
International Year of the Legume
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The United Nations’ Food 
and Agriculture Organization 

declared 2016 to be the 
“International Year of the 

Legume” at its 146th meeting in 
Rome. Within this framework, 

various projects are being 
conducted across the world 
to recognize the importance 

of legumes and increase their 
consumption in our diets. 
We’ve rounded up a list of 

these items that are essential 
for good health.

Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Organizasyonu (FAO), 

Roma’da gerçekleştirilen 146’ncı 
Konsey toplantısında 2016 yılını 
“Uluslararası Bakliyat Yılı” ilan 

etti. Bu kapsamda tüm dünyada 
bakliyatın öneminin anlaşılması 

ve beslenmedeki yerinin 
artırılması için çeşitli projeler 
gerçekleştiriliyor. Sağlığımızın 
vazgeçilmezi olan bu besinleri 

sizler için derledik.

YAZI / BY Şule KÖKTÜRK
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NOHUT 
İçerdiği bol miktarda vitamin ve 
mineraller sayesinde cilt ve 
saçlara iyi geliyor, lifler sayesinde 
kolesterolü dengeliyor. Yine 
içeriğinde bol miktarda bulunan 
mineral ve molibden bulantı, kalp 
çarpıntısı, baş dönmesi ve baş 
ağrısı sorunlarına birebir. 

Chick Peas They’re full of 
vitamins and minerals, which 
makes them good for your skin 
and hair, and the fiber in them 
helps to balance cholesterol. The 
minerals, especially molybdenum, 
are just the thing to combat 
nausea, heart palpitations, 
dizziness and headaches.

KURU FASULYE
Türk mutfağının incisi… Protein 
açısından çok zengin olan kuru 
fasulye, kalp-damar sertleşmesini 
önlemesinin ve kemikleri 
güçlendirmesinin yanı sıra, 
karaciğer yetmezliği, böbrek 
taşları ve idrar tutukluğu gibi 
birçok rahatsızlığın ilacı.  

White Beans The pearl of 
Turkish cuisine… White beans are 
a rich source of protein. In 
addition to preventing arterial and 
coronary sclerosis and 
strengthening bones, they are 
also great for treating liver 
dysfunctions, kidney stones and 
urinary disorders. 

BULGUR
B1 vitamini açısından zengin olan bulgur, sindirim 
ve sinir sisteminin korunmasında ve çalışmasında 
en önemli yardımcı. Bağırsak kanseri riskini 
büyük oranda azaltan bulgur uzun süre tokluk 
hissi vermesi ve kana yavaş karışması nedeni ile 
kilo vermek isteyenler ile şeker hastaları için 
bulunmaz nimet.  

Bulgur Rich in vitamin B1, bulgur protects the 
digestive and nervous systems and plays an 
important role in their functioning. Consuming 
bulgur greatly reduces the risk of developing 
intestinal cancer, it makes you feel full for a long 
time, and because it is absorbed into the 
bloodstream slowly, it’s a blessing for 
individuals with diabetes and those wanting to 
lose weight.

PİRİNÇ 
Yeryüzünün en eski yiyeceklerinden biri olan pirinç, 
arkeolojik kayıtlara göre 8.000 yıl önce Çin’de 
tüketiliyormuş. Hızlı ve anlık enerji sağlaması, 
bağırsak hareketlerini düzenlemesi ve iyileştirmesi, 
kan şekeri seviyesini düzenlemesi bir yana pirinç, 
kolorektal kanser ve bağırsak kanserini önlüyor, 
yaşlanmayı geciktiriyor. Esmer pirinç ise 
Alzheimere karşı koruyucu nitelikte.

Rice One of the oldest food items on the face of 
the earth, archaeological evidence indicates that 
rice was part of the diet in China 8,000 years ago. 
Rice is a source of quick energy, cures intestinal 
irregularity and balances blood-sugar levels. It also 
helps to prevent colorectal and intestinal cancer 
and slows aging. Brown rice provides protection 
against Alzheimer’s disease.

YEŞİL VE KIRMIZI MERCİMEK 
Kan yapıcı ve süt artırıcı özellikleri bulunan bu 
besinler en fazla demir içeren gıdaların başında 
geliyor. İçerdiği folik asit nedeniyle gebelikte bebeğin 
zihinsel gelişiminde etkili olduğu araştırmalarla 
ortaya konan yeşil mercimek, içerdiği zengin B 
vitaminleri, fosfor ve protein nedeniyle bedenen ve 
zihnen çalışanlar için iyi bir enerji kaynağı. 

Green and Red Lentils These are at the top of 
the list of foods high in iron, so they’re especially 
good for increasing blood and breast-milk 
production. Research has demonstrated that 
because green lentils contain folic acid, consuming 
them during pregnancy has a positive effect on the 
mental development of the fetus. Lentils are also 
rich in B vitamins, phosphorus and protein, which 
makes them a good source of energy, whether you 
work with your mind or your body.  
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EGE OTLARI:
LEZİZ, HAFİF VE SAĞLIKLI

 Egeli olmanın faydaları, diyetisyen 
olmanın imkânları ile buluşunca 
ortaya güzel bir karışım çıkıyor. Henüz 
belki adını bile duymadığınız otlar ve 
sofranıza lezzet katacak tarifler bu 
yazının devamında sizi bekliyor.

 Combine the benef its of hailing from 
the Aegean with the opportunities 
presented as a dietitian and you’ve 
got a good mix. The article below will 
introduce you to greens that you might 
not even have heard of, along with 
recipes that will add zip to your meals.
YAZI / BY 
Diyetisyen/Dietician Güneş AKSÜS

Aegean Greens:
Delicious, Light 
and Healthy
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Bir Aydınlı olarak, küçükken biri bana bu 
otların günün birinde havalı bir şey olacağını 
söylese ona çok gülerdim. Çocukken zaten 
başka bir seçenek olmadığı için yediğim 
o otlar, oralardan uzaklaşıp İstanbul’da 
yaşamaya başlayınca herkesin aradığı ama 
bulamadığı değerli, eşsiz, lezzetli ve azar azar 
yenilebilen seçenekler hâline geldi. 

Bu otların içinde büyüyen biri, kokusunu 
ve tadını bilerek özlemle yerken, ilk defa 
yiyen biri bu tatları hiç sevmeyebilir, belki de 
bağımlısı olabilir. 

En Meşhur Ege Otları
Ege’nin her yöresinde aynı otlara farklı 

isimler verilebiliyor. Ancak ben size otları 
en yaygın isimleri ile tanıtacağım. Bu arada 
birçok otun salatası yapılır. Salata için 
değişmeyen malzemeler ise zeytinyağı, limon 
ve sarımsak üçlüsüdür. Bu üçlüyü uygun 
dozda ayarladıktan sonra haşlanmış otların 
üzerine ilave edin ve salatanızın tadını çıkarın.

s someone who hails from Aydın, 
when I was a kid, if anyone had said to 
me that one day these greens would be 
“cool”, I would have laughed out loud. 
As a child, I only ate them because          
I had no other choice. But when I start 

a life in Istanbul, those greens came to be looked 
upon as valuable, unique, delicious items that 
everyone searched for but no one could find.

Someone who grew up surrounded by these 
greens and who finds the taste and aroma familiar 
can eat them with longing, while someone just 
tasting them for the first time might not like them at 
all. Or, they might totally fall in love with them. 

The Most Famous Aegean Greens
All around the Aegean the same plants are 

referred to by different names, but I’ll introduce you 
to them using their most commonly used names. 
A lot of these greens are used in salads, all of which 
make use of an unchanging trio of olive oil, lemon 
juice and garlic. Just adjust the proportions of these 

A

Arapsaçı olarak 
da bilinen rezene, 
sindirim sistemi 

için faydalı;  ayrıca 
gaz problemlerine        

iyi geliyor. 

Fennel, also known 
as “Arapsaçı 

(Arab’s hair)”,              
is good for the 

digestive system 
and helps            
relieve gas.
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OTLARIN SAĞLIK 
İÇİN FAYDALARI

-
•Bağırsaklarınızı 
çalıştırıyor. 
• Günlük 
detoksunuza 
yardımcı oluyor.  
•Cildinize çok iyi 
geliyor. 
•Saçınızı 
güçlendiriyor. 
•Tokluk hissi veriyor. 
•Kan şekerinizi 
dengeliyor. 
•Kötü kolesterolü 
düşürüyor. 
•Bağışıklık 
sisteminizi 
güçlendiriyor. 
•Kilo korumada 
faydalı çünkü düşük 
kaloriye sahip. 
•Kansere ve diğer 
hastalıklara karşı 
koruyucu.

HEALTH BENEFITS 
OF GREENS:

-
•They help to clear out 
your intestines. 
•They help with your 
daily detox. 
•They’re very good for 
your skin.
•They make your hair 
stronger. 
•They make you feel 
full. 
•They balance out 
your blood-sugar 
levels. 
•They lower bad 
cholesterol levels. 
•They strengthen 
your immune system. 
•They’re low in 
calories, so they’re 
a good choice for 
weight-watchers. 
•They help protect 
against cancer and 
other illnesses.



Cibez
Cibez, turpgiller familyasından. Aslında 

lahana ve karnabaharın kesilip toplanmasından 
sonra toprakta kalan köklerinden büyüyen 
bir bitki. Görüntüsü biraz marula benziyor. 
Salatası ve zeytinyağlı yemeği yapılıyor. Otların 
kalorileri çok düşük olsa da, Ege’de her şey bol 
zeytinyağı ile hazırlanıyor. Siz yine de içine 
koyduğunuz zeytinyağı miktarını azaltın. 

Ebegümeci
Bu yazıyı yazarken ağzımın suyu akıyor. 

Kendimden geçerek yazıyorum, bilginize. 
Zaten beni anlıyorsanız, bu yazıyı okurken aynı 
duyguları siz de hissedeceksiniz.  Sizin için mis 
gibi bir ebegümeci kavurması tarifimiz var.

Radika (Karahindiba)
Bir diğer adı “karahindiba” olan bu otun 

halk arasındaki adı radika. Diğer otların 

three items according to your liking, pour them 
over the cooked greens, and enjoy your salad.

Cibez
Cibez is a vegetable in the brassica family that 

sprouts from the roots that remain in the soil after 
cabbages and cauliflowers have been harvested. 
Cibez looks a bit like romaine lettuce, and you 
can make it into either a salad or an olive-oil dish. 
Although the plants themselves are very low in 
calories, everything in the Aegean is made with 
copious amounts of olive oil. Even so, try to cut 
down on the amount of oil you use.

Mallow
Just so you know, I’m practically drooling as I 

write this, and I think I’m about to swoon. If you 
get what I’m saying, you’ll feel the same way when 
you read this. We’ve got a sautéed mallow recipe 
for you that’s to die for.
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CİBEZ SALATASI

•500 gr cibez
•Sızma zeytinyağı
•1 adet limon suyu
•3-4 diş sarımsak

Cibezi bol su altında 
iyice yıkayın. Ocakta bir 
tencerede kaynayan suya 
atarak yumuşayıncaya 
kadar haşlayın ve süzün. 
Soğuduktan sonra servis 
tabağına alın. Limon suyu, 
tuz, ezilmiş sarımsak 
ve sızma zeytinyağı ile 
hazırladığınız sosu üzerine 
gezdirin. Zeytin ile süsleyerek 
servis yapabilirsiniz.

“CİBEZ” SALAD 

•500 gr “cibez”
•Extra virgin olive oil
•Juice of 1 lemon 
•3-4 cloves garlic

Clean the “cibez” well in a lot of 
water. Bring a pot of water to a 
boil, add the “cibez”, and cook it 
until it softens. Drain the “cibez”, 
allow it to cool, and arrange on a 
serving dish. Prepare a dressing 
from the lemon juice, salt, 
crushed garlic and olive oil. Pour 
over the “cibez”, garnish with 
olives and serve.

EBEGÜMECİ KAVURMASI

•1 kg ebegümeci 
•1-2 adet kuru soğan 
•1 tatlı kaşığı biber salçası 
•1 çay bardağı zeytinyağı 
•Bir tutam toz kırmızıbiber 

İnce ince kıyılmış soğanları 
zeytinyağında hafifçe 
pembeleştirin. İçine biber 
salçası ve çok az tuz 
ilave edin. Ardından ince 
doğranmış ebegümecileri 
ekleyin. Ateşi kısın ve 
pişene dek kavurmaya 
devam edin. En son toz 
kırmızıbiber ekleyin.

MALLOW SAUTÉ 

•1 kg mallow
•1-2 onions
•1 tsp red pepper paste
•½ cup olive oil
•A pinch of paprika

Finely dice the onions and 
sauté them in olive oil until 
translucent. Add the red 
pepper paste and a tiny bit 
of salt, and then stir in the 
chopped mallow.  Lower the 
flame and continue cooking. 
Add the paprika just as the 
mallow finishes cooking.
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çoğunda olduğu gibi radika da Nisan 
ve Mayıs aylarında çıkıyor. Potasyum, 
kalsiyum, A ve C vitamini bakımından 
olukça zengin. 

Tadı biraz acı olduğu için ben kolay kolay 
yiyemiyorum ama çok faydalı olduğu kesin. 
Cibez salatası için kullandığınız muhteşem 
üçlü (zeytinyağı, limon suyu, sarımsak) ile 
salatasını yapabilirsiniz. 

Arapsaçı (Rezene)
Pek ilgi çekici bir isim değil, kabul 

ediyorum ama inanılmaz lezzetli bir ot. 
Aslında arapsaçının rezene olduğunu ben 
yıllar sonra öğrendim. Tahmin edeceğiniz 
gibi sindirim sistemine çok iyi geliyor. 
Gaz problemi çekenler rezene çayını bilir. 
Bazı kaynaklara göre sadece sindirim 
sistemine iyi gelmekle kalmıyor. O kadar 
şifalı ki, Romalılar onu baş tacı yapmış 
ve en şifalı bitki seçmiş. Afrodizyak etkisi 
olduğunu yazanlar bile var. Arapsaçı ana 
yemek olarak yeniyor; sarımsaklı yoğurtla 
karıştırılabiliyor veya yumurtalı kavurması 
yapılıyor. Yanında ekmeği abartarak 
yerseniz, bu ana öğünün kalorisi bir anda 
artabilir. Yanında bir, iki dilim ekmekle 
idare edin ve bu hafif ama çok lezzetli 
yemeğin tadını çıkarın. 

Dandelion
“Radika” is the name used by the local people 

of the region to refer to dandelion. Like most of 
the other greens, dandelion begins to sprout up 
during April and May. It’s very rich in potassium, 
calcium and Vitamins A & C. It has a slightly 
bitter taste, so it’s not something I relish, but 
there’s no doubt about its multitude of benefits. 
You can make a dandelion salad using the same 
magnificent trio of olive oil, lemon juice and 
garlic that we used for the “Cibez” salad.

Fennel
The other name for this plant, “Arapsaçı 

(means Arab’s Hair in Turkish)” may not be very 
appetizing, but it’s an unbelievably tasty green. It 
was years before I found out that “Arapsaçı” was 
actually fennel. As you can guess, it does wonders 
for the digestive system. Anyone who suffers 
from gas knows about fennel tea. It has so many 
curative properties that the Romans held it in 
great regard as the most therapeutic of all plants. 
Some writers suggests that it has aphrodisiac 
properties. There are two ways to enjoy fennel as 
a main course: Either mix it together with garlic 
and yoghurt or sauté it with eggs. If you eat too 
much bread with it, the calorie content can go 
right up, so limit yourself to just a slice or two and 
enjoy this light but delicious main course.  
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ARAPSAÇI KAVURMASI

•500 gram arapsaçı                
(1 demet)
• 1/2 çay bardağı zeytinyağı 
• 3-4 adet yumurta
• 1 adet yemeklik doğranmış 
kuru soğan (pırasa ile de 
harika oluyor) 
• Birer tutam tuz, karabiber, 
toz kırmızıbiber

Otları iyice yıkayıp süzdükten 
sonra doğrayın. Büyük bir 
tavaya zeytinyağı koyup 
soğanları pembeleşene 
kadar soteleyin. Ardından 
otları ilave edin ve tahta 
kaşıkla karıştırın. Üzerine 1 
çay bardağı sıcak su dökerek 
arapsaçının yumuşamasını 
sağlayın. Suyunu çeken otu 
tekrar kavurun ve üzerine 
yumurtaları kırıp hafifçe 
karıştırın. Yumurtalar pişince 
tuzunu ve baharatlarını 
ekleyin. Yanında sarımsaklı 
yoğurt ile servis yapın.

FENNEL SAUTÉ  

•500 gr fennel (1 bunch)
•¼ olive oil
•3-4 eggs
•1 onion, diced (together with 
leeks would be great!)
•A pinch each of salt, black 
pepper and paprika

Rinse the greens well, drain and 
chop.  In a large pan, sauté the 
onions until they wilt, and then 
add the greens, stirring with a 
wooden spoon. Pour in a half-
cup of water, which will help 
to soften the fennel. Allow the 
greens to absorb the water and 
continue cooking. Add the eggs, 
and scramble lightly.  Once the 
eggs are cooked, add the salt 
and spices. Serve with garlicky 
yoghurt.

ARAPSAÇI (REZENE) FENNEL



BAHARI BAKIMLI KARŞILAYIN
Greet Spring Beautifully

ELANCYL SLIM 
DESIGN SELÜLİT 

KARŞITI           
BAKIM JELİ

Elancyl Slim Design 
Anti Cellulite        

Care Gel

İçeriğindeki 
Kompleks Kafein 3D, 

salacia, kafein ve 
sarmaşık 

kombinasyonu 
sayesinde en inatçı 

selülitlere savaş 
açıyor, cilt 

üzerindeki girintileri 
azaltıyor ve cildi 

düzleştiriyor. 
Its Complex Caffein 

3D formula 
comprised of 

hawkweed, caffeine 
and ivy combats 

even the most 
persistent cellulite, 

reduces dents in the 
skin, and makes it 

smoother. 
200 ML

FACE CALMING 
RELIEF GENTLE 

CREAM CLEANSER 
Face Calming Relief 

Gentle Cream 
Cleanser

Parfüm, 
renklendirici, 
koruyucu ve 
emülsifiyan 
içermeyen 

Physiogel Calming 
Relief Yüz Serisi, 
kuru ve hassas 
ciltlere anında 

yumuşak, pürüzsüz 
ve sağlıklı bir 

görünüm 
kazandırıyor. 

Physiogel Calming 
Relief Face series 

contains no 
perfumes, coloring 

agents, 
preservatives or 
emulsifiers, and it 
lends an instant 
appearance of 

softness, 
smoothness and 
health to dry and 

sensitive skin. 
200 ML

AVOKADO ve 
PAPATYA ÖZLÜ 

MUSTELA BEBEK 
ŞAMPUANI

Mustela Avocado 
and Chamomile 
Essence Baby 

Shampoo

Göz yakmayan ve 
hipoalerjenik 

formüllü Mustela 
Bebek Şampuanı, 

avokado ve 
papatya özü ile 
zenginleştirilmiş 

formülü sayesinde 
bebeklerin cilt 

bariyerini koruyor. 
Mustela Baby 

Shampoo has a 
hypo-allergenic 

formula that won’t 
sting the eyes. With 

its enhanced 
formula that 

includes avocado 
and chamomile 

essences, it 
reinforces the 

baby’s skin barrier.
200 ML

THALGO-AGE 
DEFFENCE SUN 
SCREEN CREAM 

SPF 50
Thalgo-Age 

Deffence Sun 
Screen Cream  

SPF 50

Baharın yüzünü 
göstermeye 
başladığı şu 

günlerde güneş 
koruyucu 

kullanmayı ihmal 
etmeyin. Thalgo, 
yüz ve dekolte 
kısmını etkili bir 

şekilde koruyor ve 
cilt yaşlanmasını 

önlüyor. 
Don’t overlook 

sunscreen 
application as the 

sun begins to 
show its face this 

spring. Thalgo 
provides efficient 
protection to your 

face, neck and 
shoulders and 

prevents your skin 
from aging. 

50 ML

KLORANE ZEYTİN 
ÖZLÜ YAŞLANMA 

KARŞITI 
ŞAMPUAN VE 

SPREY Klorane 
Olive Essence Anti-

Aging Shampoo 
and Spray

Zayıflamaya, daha 
kırılgan olmaya, 

dökülmeye 
başlayan ve 

yaşlanan saça; 
güç, dolgunluk, 

yapısal destek ve 
canlılık veren bu 
şampuan, zeytin 

suyundan 
geliştirilerek 

formüle edilmiş.
Formulated with an 
olive-extract base, 

this shampoo 
infuses weakened, 
brittle, thinning and 

aging hair with 
strength, volume, 
structural support 

and liveliness. 
200 ML
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VARİSLİ BACAKLARA
Varisli bacaklarda mucizeler yaratan Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Nezihi 

Küçükarslan: Ankara Varis kliniğinde varis hastalığı ve tedavileri üzerine siz değerli 
okuyucularımız için biz sorduk hocamız cevapladı.

ESTETİK DOKUNUŞLAR

ANKARA VARİS

Ankara varisi 
tek resmi sitemiz olan 

www.ankaravaris.com 

internet adresimizden 
takip edebilirsiniz.

Varis nedir?
Varis bacaktaki kirli kan taşıyan damarların 

bir hastalığıdır. Basit çevresel ve yaşamsal 
faktörlerle sadece yüzeysel kılcallar, örümcek 
ağı şeklinde görüntü bozukluğu veya hafif 
damar belirginleşmeleri şeklinde olabildiği gibi 
parmak şeklinde kalınlaşmalar balonlaşmalar 
şeklinde de kendini gösterebilir. 

Varis olduğumuzu nasıl anlarız?
Damarsal görüntü bozukluğuyla ortaya 

çıkan varis hastalığının tanısını koymak son 
derece kolay. Hastaların çoğu zaten kozmetik 
kaygılarla bacaklarındaki bu damarsal 
görüntü bozukluğunu görünce doktora gitme 
vaktinin geldiğini anlarlar. Ama bu dıştaki 
hafif örümcek ağları bile içte yatan iceberg in 
su yüzeyindeki görüntüsü olabilir. Hastaların 
yaklaşık %70 inde iç venöz yetmezlik dediğimiz 
asıl şikayetlere yol açan bir iç varis vardır. Bu 
grup hastalar bu iç varislerine ait şikayetler ile 
genellikle bize müracaat ederler. Bu hastalarda 
kozmetik genellikle ikinci önceliktir.

Varis hastalığı ne gibi şikayetler yapar?
İç varis adıyla anılan venöz yetmezlik 

toksik kirli kan serumunun bacağa yayılması 
dolayısıyla hastalar baldır krampları, ayakta 
durmalar sırasında baldır ağrısı, kasık 
ağrısı, ciltte yanma, kaşıntı, bacaklarda 
ayak bileklerinde ödem,  ayaklarda yanma, 
huzursuzluk gibi şikayetler ile gelirler. 
Bu şikayetler hastayı artık hayatından 
bezdirmiştir. 

Sadece dış yüzeysel görüntü bozukluğu 
olanlar çoğunlukla ekonomik kaygılar 
dolayısıyla hastalığın komplikasyon fazı olan 
ayak bileğinde yara açılması, ileri derecede 
damarsal bozukluk, pıhtı embolisi anına kadar 
bekliyorlar. Kozmetiğe önem veren hanımlar 
ise en ufak örümcek ağı şeklinde görüntü 
bozukluğu gördüklerinde müracaat ediyorlar, 
doğrusu da bu. 

Varis tedavisi için bir zaman var mı?
Erken müracaatlarda yapılacak işlemler 

olası başa gelebilecek hadiselerin önünü alma 
gibi basit konservatif işlemlerken, gecikmiş 
vakalarda yapılacak müdahalenin şekli ve tipi 
büyüyor, tabii maliyeti de. Bu şuna benziyor, 
arabanız var vergileri yatırmıyorsunuz ama 
satacağınız zaman cezalarıyla beraber yatırmak 
zorundasınız. Hem elinize geçecek miktar 
azalıyor, hem de cezasına katlanıyorsunuz. 
Geç dönemlerde yapılan varis tedaviside aynı 
şekilde, hem elde edilebilecek faydalar azalıyor 
işlem zorlaşıyor hem de külfeti. 

Varis hastalığı için ne gibi tedavi 
yöntemleri kullanıyorsunuz?

Öncelikle şunu belirtmek isterim, varis 
tekrarlayan bir rahatsızlık değildir. İyi bir kalp 
ve damar cerrahının elinde yapılan lazer-RF 
varis tedavisi ve sonrasında doktor tavsiyelerine 
uyan bir hastada varis tekrarlamaz.

Ankara Varis patentli ismimiz altında 
hastalarımıza kendi özel tedavi prosedürlerimi 
uyguluyorum. Lazer-Rfile kesiksiz biçişiz 
hastane yatısız veya varis yapıştırma ile yapılan 
bir tedavi uygulamasının ardından doğal 
iyileşme sürecini bekleyip sonrasında kişiye 
özel, kişinin vücuduna damarına ne gerekiyorsa 
bunu belirleyip, köpük, skleroterapi, 
termokoagülasyon teknikleriyle kozmetik 
rötuşlar, son dokunuşlar yapıyoruz. Resim 
yapmak gibi önce sağlıklı bir bacak (tuval) 
yaratıp bunun üzerine kozmetiği (tabloyu) 
ekliyoruz. Bu işlemleri bir tablo yapar gibi 
tamamen özenli kozmetiğe dikkat ederek 
gerçekleştiriyoruz.

Köpük, skleroterapi, termokoagülasyon 
ağrılı işlemler mi?

Kesinlikle hayır. İşlemler sırasında microfine 
iğneler kullanıyoruz kesinlikle ağrı sızı yok. 
İşlem sonrası bir iki hafta o bölgede sadece hafif 
bir renk değişikliği olup oda sonrasında geçiyor.

“ Prof. Dr. Nezihi 
Küçükarslan: Mevsimin 
hiçbir önemi yok. Eski klasik 
varis ameliyatları zamanında 
kış aylarını tercih ederdik. 
Hasta bandajı uzun süre 
bacakta kaldığından hasta 
yatakta uzun süre yatması 
gerektiğinden. İnsanlar hala 
öyle sanıyor. Artık varis 
ameliyatlarında kesik dikiş, 
hastane yatışı, istirahat 
uzaması yok. Ertesi gün 
normal faaliyetlerinize 
dönüyorsunuz. Klasik kesikli 
varis cerrahisini artık tüm 
dünya terk ediyor.”
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UÇUŞ AĞIMIZ 
Our flight network

Pegasus Hava Yolları Tarifeli Dış Hat Uçuşlar...Pegasus Airlines Scheduled International Flights
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PEG ASUS YURT IÇINDE 33,  YURT DIŞINDA 70  OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 41 ÜLKEDE 103  NOK TAYA TARIFELI SEFERLER DÜZENLIYOR.
PEG ASUS AIRLINES OFFERS 33 DOMESTIC AND 70 INTERNATIONAL FLIGHTS TO  41 COUNTRIES  AND 103 CITIES.



 Gabala

Amman

JORDAN

UÇUŞ AĞIMIZ 
Our flight network

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

Yolcu hakları hakkında bilgilendirme ... INFORMATION ABOUT PASSENGER RIGHTS

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

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

Pegasus Hava Yolları Tarifeli İç Hat Uçuşlar I Pegasus Airlines Scheduled Domestic Flights

BULGARİSTAN

SURİYE IRAK

İRAN

ERMENİSTAN

AZERBAYCAN

GÜRCİSTAN
KARADENİZ

AKDENİZ

YUNANİSTAN

KKTC

İstanbul

Edremit

İzmir

Denizli

Bodrum

Dalaman Antalya
Gazipaşa

Konya

Adana

Kahramanmaraş

Gaziantep
Şanlıurfa

Mardin
Diyarbakır

Malatya

Kayseri

Nevşehir

Elazığ

Muş Van

Erzurum

Trabzon

Erzincan
Kars

Sivas

Amasya

Samsun

Ordu

Kastamonu

Ankara

Batman

Hatay

SYRIA IRAQ

IRAN

NORTH 
CYPRUS

BULGARIA

GREECE

MEDITERRANEAN SEA

BLACK SEA

ARMENIA

AZERBAIJAN

GEORGIA

PEG A SU S Y UR T I ÇIND E 3 3, Y UR T DI ŞINDA 7 0 OL M A K ÜZ ER E T OPL A MDA 41 ÜL K EDE 10 3 N OK TAYA TA R IF EL I SEF ER L ER D ÜZ ENL I YOR .
PEG A SU S A IR L INE S OF F ERS 3 3 D OME S T I C A ND 7 0 IN T ER N AT I ON A L F L I G H T S T O 41 C O UN T R IE S A ND 10 3 CI T IE S.

Yukarıda yer alan harita, Pegasus’un yurt içi destinasyonlarını göstermek üzere hazırlanmış bir graf ik çalışmadır. 
The map located above is a design work for Pegasus Airline’s scheduled domestic flights.
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ONLINE CHECK-IN

Havalimanında sıra beklemeden 
rahat uçmanın yolu:
ONLINE CHECK-IN
THE EASY WAY TO FLY AND AVOID LONG 
AIRPORT QUEUES: ONLINE CHECK-IN

WHAT THE BENEFITS OF ONLINE 
CHECK-IN ARE:

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

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

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

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

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

ONLINE CHECK-IN IŞLEMININ 
SAĞLAYACAĞI KOLAYLIKLAR:
 Havaalanında daha az kuyruk beklersiniz.
 Varsa, bagajlarınızı size özel ayrılmış Pegasus Online Check-in 

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

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

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

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

Online Check-in işleminizi uçuşlarınızdan önce 
flypgs.com’dan, mobil sitemizden ve mobil 
uygulamalarımızdan ücretsiz olarak yapabilirsiniz.

It’s easy and completely free to complete your check-in 
procedure online via flypgs.com and mobile channels prior to 
your flight.

Check-in işlemlerinin zamanlaması farklı 
istasyonlara göre değişiklik gösterebilir. 
Uçuşunuz öncesi güncel bilgileri 
flypgs.com’dan takip edebilirsiniz.
Timing of online check-in procedures may vary from 
one airport to another; get the most up-to-date 
information via flypgs.com before your flight.

ONLINE CHECK-IN YAPILIR
CHECK IN ONLINE

HIZLI BAGAJ TESLİMİ
FAST BAGGAGE DROP-OFF

KAPIYA GİDİLİR
GO TO GATE

BİNİŞ KARTI-MOBİL BARKOD
BOARDING PASS-MOBIL BARCODE

SADECE EL BAGAJI
ONLY HAND BAGGAGE

UÇUŞTAN 72 SAAT ÖNCE BAŞLAR ... STARTS 72 HOURS BEFORE FLIGHT

UÇUŞ AĞIMIZ 
Our flight network

Yolcu hakları hakkında bilgilendirme ... INFORMATION ABOUT PASSENGER RIGHTS

Pegasus Hava Yolları Tarifeli İç Hat Uçuşlar I Pegasus Airlines Scheduled Domestic Flights
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Transfer (Bağlantılı) Uçuşu Olan Misafirlerin Dikkatine
FOR THE ATTENTION OF OUR TRANSFER GUESTS  from Sabiha Gökçen Airport

EL BAGAJI
HAND BAGGAGE

LIQUIDS SUBJECT TO 
RESTRICTIONS:

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

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

 Shaving foams, deodorants, all pastes 
including toothpaste

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

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

APPLICATION: 
Each passenger may carry one transparent 
plastic bag.

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

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

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

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

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

EXCEPTIONS:
 Exceptions will be made for special 

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

KISITLAMAYA DÂHIL 
OLAN SIVILAR:

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

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

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

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

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

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

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

sıvı miktarına bakılmaksızın geçirilmesine 
müsaade edilmez.

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

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

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

ISTISNALAR: 
 Özel durumlar göz önünde bulundurularak 

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

El Bagajında Sıvı Taşıma Kısıtlaması
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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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Transfer (Bağlantılı) Uçuşu Olan Misafirlerin Dikkatine
FOR THE ATTENTION OF OUR TRANSFER GUESTS  from Sabiha Gökçen Airport

IÇ HAT UÇUŞLARIN INIŞLERI
 Pegasus Hava Yollan dış hat uçuşları ile devam edecek olan 

misafirlerimizin en kısa sürede, terminal değiştirmeden, üst 
katta bulunan gidiş salonuna çıkmaları ve Dış Hatlar Pasaport 
Kontrolü’nden geçmeleri önemle rica olunur. Pegasus Hava 
Yolları iç hat uçuşları ile devam edecek misafirlerimizin geliş 
salonundan ayrılmadan iç hatlar transfer bankosuna müracaat 
etmeleri gerekmektedir. 

DIŞ HAT UÇUŞLARIN INIŞLERI 
 Pegasus Hava Yollan dış hat uçuşları ile devam edecek olan 

misafirlerimizin en kısa sürede, pasaport kontrolünden 
geçmeden, üst katta bulunan gidiş salonuna çıkmaları 
önemle rica olunur. Pegasus Hava Yollan iç hat uçuşları 
ile devamı olan misafirlerimizin pasaport kontrolünden 
sonra iç hatlar gidiş katına çıkarak güvenlik kontrolünden 
geçmeleri ve bağlantılı uçaklarına geçmek üzere biniş 
kapılarına gitmeleri rica olunur.

DOMESTIC FLIGHTS 
 All connecting guests on Pegasus Airlines International 

Flights, are kindly requested to proceed to the International 
Terminal Departure, which is located on the upper floor, to 
complete passport formalities without changing terminal. 
All connecting guests on Pegasus Airlines Domestic Flights 
are kindly requested to proceed to the domestic transfer desk 
before exiting the arrival lounge. 

INTERNATIONAL FLIGHTS 
 All connecting guests on Pegasus Airlines International 

Flights, are kindly requested to proceed to the International 
Terminal Departure, which is located on the upperfloor, 
without dearing passport formalities. All connecting guests on 
Pegasus Airlines Domestic Flights are kindly requested to clear 
immigration and passport controls and then proceed to security 
controls; located at the domestic terminal departure area before 
proceeding to the boarding gates .

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

EL BAGAJI
HAND BAGGAGE

El Bagajında Sıvı Taşıma Kısıtlaması
REGULATION FOR LIQUIDS CARRIED IN HAND BAGGAGE
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Online Check-in yapamadınız, zamanınız çok az ve 
havalimanındaki check-in kuyruğunu düşünmek bile 
istemiyorsunuz. Endişelenmeyin, kiosklarla işiniz daha kolay...

Pegasus Hava Yolları’nın, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na 
yerleştirdiği 34 yeni kioskla uçağa ulaşmak için harcadığınız süre 
artık çok daha kısa... Havalimanında kolayca ulaşılabilen farklı 
alanlara yerleştirilen kiosklar sayesinde misafirler, biniş kartlarını 
sıra beklemeden kendileri alabiliyor. Pegasus’un yeni kioskları 
ile valizi olmayan misafirler kontuara uğramadan, kiosklardan 
alacakları biniş kartları ile direkt güvenlik kapısına gitme avantajını 
yaşıyor. Valizi olan misafirler ise uçuş kartlarını aldıktan sonra 
havalimanında C kontuarlarının bulunduğu adada yer alan “Online 
Check-in&Bag Drop Kontuarları”na valizlerini sıra beklemeden 
teslim ederek güvenlik kapısına hızlıca gidebiliyor. Özellikle uçuş 
trafiğinin yoğun olduğu dönemlerde misafirleri uzun kuyruklarda 
bekleme zorunluluğundan kurtaran kiosklar, biniş kartını almak 
için harcanan işlem süresini de kısaltıyor. Misafirler ayrıca, yurt 
dışı uçuşlarda biniş kartlarını almak üzere gereken pasaport 
bilgilerini (APIS-Ön Yolcu Bilgisi), pasaportlarının çiplerini yeni 
kiosklara okutarak sisteme tanımlatabiliyor ve uçuş kartlarını 
kontuarlara uğramadan alabiliyor.

You haven’t checked in online, you haven’t got much time, and you can’t 
bear to even think about the check-in line at the airport... Don’t worry, 
our kiosks are designed to make your life easier.

With 34 new Pegasus kiosks installed at Istanbul’s Sabiha 
Gökçen Airport, you’ll spend less time than ever at the 
airport before boarding. The kiosks, which can be found at 
easily accessible locations throughout the airport, let guests 
pick up their boarding passes themselves, without having 
to wait on line to check in. With the new Pegasus kiosks, 
guests without checked baggage can proceed straight to the 
security checkpoint with their boarding passes, and guests 
with checked baggage can drop off their bags at the ‘Online 
Check-in & Bag Drop Facility’ at the C counter quickly 
and easily and then go directly to the security checkpoint. 
Especially during the airport’s busiest hours, when check-
in lines are longest, the kiosks let you get a boarding pass 
printed quickly without a wait. Our guests can also use 
the kiosks to input the preliminary passport information 
(Advanced Passenger Information System, APIS) required 
for international flights by swiping the chips on their 
passports.

Pegasus Kiosklarıyla Havalimanında Daha Az Bekleyin
WAIT LESS AT THE AIRPORT WITH PEGASUS KIOSKS
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Pegasus Kiosklarıyla Havalimanında Daha Az Bekleyin
WAIT LESS AT THE AIRPORT WITH PEGASUS KIOSKS
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HAZIRLAYAN / BY Mustafa BAŞARAN
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Confused

Actor in the
picture 

Border

Curtain
holder 

Leguminous
plant 
Bro's 

counterpart 

Construc-
tion girder 

"Malcolm X"
director 

Capital of
Pas-de-
Calais 

The 
last impe-

rial dynasty
of China 

Plural of I 
Bicker 

Boosts 

A lateen-
rigged 
sailing 
vessel 

Honor 

Tyrannise 

Aged

Whinny 

Any doctrine 
Composed

of fat 

Bob, e.g. 
Twosome 

Most 
preferably Circumvent Floral ring Beat to 

a pulp 

Needle 

Short pants 

Like a
stuffed 

shirt 
Censure 
severely 

Bead 
material 

Farm 
animal 

Mites of 
the order
Acarina 

Compete 
Relating to
the records
of a cadastre 

Bad marks 

"Nonsense!" 

Annex 
Ancient
Greek 

theater 

Negative
joiner 

Clip 
Gorbachev
was its last

leader 

Encourage 

One who
puts you in
your place 

Clod 
chopper Bird-to-be Pool tool 

Athletic
supporter? 
Stars and

Stripes land 

Affirmative
vote 

Deck (out) 

Grounds 

To a very
great extent

or degree 
Catch 

Dedicated
lines 

Used as a
greeting 

A household
appliance 

Custard
concoction Perfume 

Bridget
Fonda, 
to Jane 

Great time 
Introduces
an alterna-

tive 

One thousandth
of an ampere 

Aromatic
compound 

Bigwig 
Bog 

Before, 
before 

Ornamental
shrub 

Clumsy
boats 

Biology 
lab supply 

Harp's
cousin 

Absolute
A jewelled
headdress 

Not just "a" 

Operating 
in the air 

Blackbird 

Attempt Irritable

Cut away 

Controver-
sial opinion 

Join 
securely 

Long-jawed
fish 

Barbecue
offering Arid 

A R L I M A
I D R I S E L B A A W A R D

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

E H I M A S H S E W
I D E A L L Y S M U G

V I E A C N E
A C A R I P S H A W

A D D P A C E
O D E O N U S S R

A O T E E
U S H E R C U E G

T O G S N A G
D R E G S A Y O

A O B M O F E N
F L A N O L E A N D E R

T I A R A S A E R I A L
U T T E R S T A B E D G Y

H A C K T E N O N G A R
H E R E S Y R I B S E R E
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Pilota yardım et 
Help the pilot
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