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Tüm ailenize %50’ye
varan indirimler
#AilecekBekliyoruz
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Faturalılar için 12+12 ay kalma sözüne.
%50 indirim Akıl Küpü Aile Ekstra tarifesindedir.

Kampanya, 28.02.2017’e kadar yeni gelen veya faturasızdan faturalıya geçen, kampanyadaki tarifeleri seçmiş abonelere Vodafone’lu bir aile üyesinin referans olmasıyla geçerlidir.
Faturalı tarifelerde kontratsız fiyat, faturasızlarda, tarife fiyatında indirim uygulanır. İndirim oranları seçilen tarifeye göre değişiklik gösterecektir. Aile kontrolü; aynı nüfüs
kütüğüne ve sıra numarasıyla yapılır. Kampanyaya katılmış bir hat başka bir aile üyesine referans olamaz. Referans olan hat birden fazla aile üyesine referans olabilir, ancak aile
kampanyasındaki indirimli tarifelerden faydalanamaz. Kampanyadan çıkılmasında faturalı tarifelerde cayma bedeli yansır. Kampanyadaki haklar yurtiçinde geçerlidir. Vodafone’un
kampanya ve tarifede BTK’ca belirlenen usullere uygun değişiklik hakkı saklıdır. Bilgi: vodafone.com.tr
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SAYGIDEĞER MİSAFİRLERİMİZ

DEAR GUESTS

Yeniliklerimizle Karşınızdayız
Şubat ayını karşılarken en önemli satış kanalımız
flypgs.com’u dergimizin ismine taşıdık.
Geçtiğimiz ay eklediğimiz yeni bölümlerle ve
önümüzdeki aylarda daha da zenginleştireceğimiz
içeriklerimizle sizlere seyahatlerinizde keyifle
okuyacağınız dopdolu bir dergi sunuyoruz. Yeni
ismiyle “flypgs.com Magazine”i web sitemizden
online olarak da okuyabilirsiniz.

We’re at Your Service with Renewals
As we welcome February, we’ve transferred our
most important sales channel, flypgs.com, into the
name of our magazines. With the additions of new
sections as of last month, and other forthcoming
developments, we’re offering you a packed
magazine you can enjoy reading during your flight.
You can also read “flypgs.com Magazine” online on
our website.

Sayılarımızı Katladık
2005 yılında tarifeli seferlerimize 14 uçak, 6 uçuş
noktası ve 2 milyona yakın misafir ile başladık.
Geride bıraktığımız 2016 yılında ise 82 uçak,
101 uçuş noktası ve 25 milyona yakın misafire
ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Olağanüstü
büyüme sonuçlarımız içinde tek değişim
göstermeyen başlığımız 5,4’lük yaş ortalamamızla
hâlâ Türkiye’nin en genç uçaklarına sahip
oluşumuz. Pegasus olarak önümüzdeki dönem de
sizlerin değerli tercihleri ile yeni başarılara imza
atmayı hedefliyoruz.

We’re Increasing in Number
We began our scheduled flights in 2005 with 14
planes, six destinations, and about two million
guests. As of 2016, we’re proud to be serving 101
destinations and almost 25 million guests with
our fleet of 82 planes. The only thing unchanged
all through this periods of staggering growth is
the fact that we still have the youngest aviation
fleet in Turkey, with an average age of 5,4. As
Pegasus, we’re looking forward to enjoy
new successes in coming years thanks to your
valuable support.

#hayatınasahipçık
Son dönemde artan terör saldırılarına karşı iş,
sanat ve spor dünyasının önde gelen isimlerinin
öncülüğünde “Hayatına Sahip Çık” sloganıyla
bir sivil toplum hareketi başladı. Amaç,
vatandaşlarımızın bu elim olaylar karşısında
morallerini yüksek tutarak hayat rutinini
bozmaması ve yeniden umutların yeşermesi.
Ülkemize ve halkımıza inancımız sonsuz,
inanıyorum ki güneşli günler bizi bekliyor.

#holdontoyourlife
In the face of increasing terrorist attacks in
Turkey in recent times, a movement called
“Hold on To Your Life” has begun, lead by
business people, celebrities, and sports
personalities. The aim is to encourage people to
not fall prey to hopelessness and get on with their
usual routine during these difficult times. We
believe in our country and our people, and I’m
sure better days await us all.

Yeni seyahatlerinizde buluşmak üzere,
Keyifli uçuşlar.

See you on your next trip,
Have a pleasant flight.
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GÜZEL HABERLER
BİZDEN!
Kentsel dönüşümün kalbi Basın Ekspres'te,
yatırımcılar için mükemmel bir fırsat doğuyor.

İSTANBUL

KISA BİR SÜRE İÇİN ÖZEL FİYATLAR, SİZİ BEKLİYOR!
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İLETİŞİM BİLGİLERİ
Contact Us
ÇAĞRI MERKEZI CALL CENTER
REZERVASYON HATTI (*) 0888 228 12 12
KAYIP EŞYA 0850 250 02 24

YÖNETİM
MANAGEMENT
İmtiyaz Sahibi PUBLISHER
Group Medya ve Bilgi Teknolojileri AŞ Adına Nevzat ÇALIŞKAN (Sorumlu)
nevzatc@groupmedya.com

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

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

YAPIM-YAYIN
PRODUCTION & PUBLISHING

GENEL KOORDİNATÖR
General Coordinator

Sibel DEMİRTAŞ

sibeld@groupmedya.com
KREATIF DIREKTÖR
Creative Director
Halil ÖZBAYRAK

halilo@groupmedya.com
YAZI İŞLERI MÜDÜRÜ
Managing Editor
Sema USLU

semau@groupmedya.com

GÖRSEL YÖNETMEN
Art Director

Yavuz AYDIN

yavuza@groupmedya.com
EDITÖRLER
Editors

Şule KÖKTÜRK

sulek@groupmedya.com
Batuhan SARICAN

batuhans@groupmedya.com
Gizem KIRCA

gizemk@groupmedya.com

Zekiye YARAŞ MERİÇ

zekiyem@groupmedya.com

Sude ORHAN

sudeo@groupmedya.com
FOTOĞRAF Photo

Hakan AYDOĞAN
Erhan TARLIĞ

ÇEVIRI-DÜZELTI

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 DİREKTÖRÜ
Advertising Director
Göktuğ Bedri EVREN

goktuge@groupmedya.com
REKLAM MÜDÜRÜ
(BÖLGE SORUMLUSU)

Regional Advertising Manager
Kerim AÇIKGÖZ

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

enderp@groupmedya.com
ETKİNLİK VE PROJE
DİREKTÖRÜ

Event&Project Director
Güneş EREN

gunese@groupmedya.com

REKLAM GRAFIK

Advertorial Graphic
Mesut ÖZTÜRK

mesuto@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 YERI VE TARIHI-PUBLISHING PLACE AND DATE İstanbul, Ocak, 2017 / January, 2017
YAYIN TÜRÜ - PUBLICATION GENRE Yerel Süreli Yayın / National Periodical Publication ISSN: 2149-8547
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ALMANYA BILET HATTI - GERMANY TICKET LINE 069120063505
İNGILTERE BILET HATTI - UK TICKET LINE 03333003500
FRANSA ÇAĞRI MERKEZI - UK 0170060140
İTALYA - ITALY 0645226934
İSPANYA BILET HATTI - SPAIN TICKET LINE 9 11123877
HOLLANDA- NETHERLANDS 0 202626924
NORVEÇ- NORWAY 21959265
DANIMARKA - DENMARK 78774491
İSVEÇ- SWEDEN 0 840308782
BIRLEŞIK ARAP EMIRLIKLERI - UNITED ARAB EMIRATES 043578128
LÜBNAN BILET HATTI - LEBANON 01369869
İSVIÇRE BILET HATTI - SWITZERLAND TICKET LINE 0445510018
UKRAYNA BILET HATTI - UKRAINE TICKET LINE 0800505510
GÜRCISTAN BILET HATTI - GEORGIA TICKET LINE 0322400040
ROMANYA BILET HATTI - ROMANIA TICKET LINE 0213079175
IRAK (ERBIL) BILET HATTI - IRAQ (ERBIL) TICKET LINE 07508955020
KOSOVA BILET HATTI PBX - KOSOVO TICKET LINE PBX 038225810
KAZAKISTAN BILET HATTI - KAZAKHISTAN TICKET LINE 07508955020
AVUSTURYA BILET HATTI - AUSTRIA TICKET LINE 012675322
İSRAIL BİLET HATTI - ISRAEL TICKET LINE 037208299
KUVEYT BILET HATTI - KUWAIT TICKET LINE 22447709
BAHREYN BILET HATTI - BAHRAIN TICKET LINE 17212033
KATAR BILET HATTI - QUATAR TICKET LINE 44421807 / 44420961
AZERBAYCAN - AZERBAIJAN 0125980598 / 0705980598 / 0555980598
/0505980598
MISIR (HURGHADA/ SHARM EL-SHEIKH )- EGYPT TICKET LINE
01006038901 / 01000068070
RUSYA - RUSSIA TICKET LINE +74996092878
KKTC - NORTH CYPRUS 0090 850 250 6777
DIĞER ÜLKELER - OTHER COUNTRIES 0090 850 250 67 77

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

(*) 0888 228 12 12 numaramız tüm kullanıcılar için (Türk Telekom mobil,
Türk Telekom ev telefonu, Turkcell, Vodafone) ücretlendirme periyodu
(vergiler dâhil) saniye olarak hesaplanıp DK 1,5 / TL olarak operatörünüz
tarafından faturanıza yansıtılacaktır.
(**) Operasyonel nedenlerden dolayı yaşanan sefer iptalleri ve sefer saat
değişiklikleri için 0850 250 67 02 numaramız Türk Telekom’a ait sabit
hatlardan yapılan aramalarda DK/ 0,1459 TL olarak ücretlendirilir.
GSM abonelerinin tarifesindeki sabit hat veya her yöne dakikalarından
düşürülürken, tarifede dakika kullanımı yok ise kullanılan operatörün
sabit arama ücretine göre faturalandırılmaktadır.
(***) İtalya’da, çalışma saatlerimiz Pazartesi-Cuma 09.00 – 13.00 ve
14.00 – 18.00 saatleri arasındadır.
(****) Ücretlendirme operatörünüz tarafından belirlenen mobil tarife
üzerinden uygulanacaktır.
(*) Calls to our 0888 228 12 12 number from all network providers (Turk Telekom
mobile, Turk Telekom landline, Turkcell, Vodafone) are calculated on a second-bysecond basis at a rate of 1.5TL per minute (taxes included) and will be reflected in the
bill from your provider.
(**) If there has been a cancellation or changes due to operational reasons, you can
call us at 0850 250 67 02. Calls are 0,1459 TL per minute from Turk Telekom landlines.
Mobile charges vary according to network operator, but if you have a package which
includes an allowance for minutes, your call will be covered by those
(***) In Italy, our working hours are between 09.00-13.00 and 14.00-18.00 from
Monday to Friday.
(****) Charges will be applied by your network provider based upon your mobile
calling plan.
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.

İçindekiler ••• contents

TREND HOT WIRE
18 I EDREMİT’TE HASAT ŞENLİĞİ

EDREMIT HARVEST FESTIVAL

18

Balıkesir’in Edremit ilçesi, 17-19 Şubat tarihleri
arasında Zeytin Hasat Sonu Şenliği’ne ev
sahipliği yapıyor.
The town of Edremit, Balıkesir hosts the Olive
Harvest Festival between February 17-19.
24 I FUTBOLDA DEPLASMAN
ZAMANI

AWAY GAMES IN FOOTBALL

Türk takımları, UEFA Avrupa Ligi’nde tur
atlamak için 16 Şubat’ta sahalara çıkıyor.
Turkish teams run for next tour of UEFA
European League on February 16.

24

28

28 I VENEDİK’TE SOKAK KARNAVALI

STREET CARNIVAL IN VENICE

Venedik Karnavalı, bu yıl 11-28 Şubat tarihleri
arasında düzenleniyor.
The Venice Carnival takes place this year
between February 11-28.
34 I BERLINALE ZAMANI

TIME FOR BERLINALE

34
50

36

Berlin Uluslararası Film Festivali, bu yıl 9-19
Şubat tarihleri arasında gerçekleşiyor.
Berlin International Film Festival takes place
this year between February 9-19.
36 I OSCAR’LAR SAHIPLERINI
BULUYOR

THE OSCARS FIND THEIR
OWNERS

Sinemaseverlerin gözü kulağı Akademi
Ödülleri’nde.
Film enthusiasts are looking forward to the
Academy Awards.

PORTRE PORTRAIT
50 I KIRAÇ
Kıraç ve eşi Ayşe Şule Bilgiç, Pegasus
Magazine’in konuğu oldu.
Kıraç and his wife, Ayşe Şule Bilgiç are our
guest this month at Pegasus Magazine.
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66
56
SEYAHAT

YAŞAM VE STİL

TRAVEL

LIFESTYLE

56 I PARİS’TE KAHVE MOLASI

88 I WILCO’NUN EVINDE BIR GÜN

Romantizmin dünya başkenti Paris’te kahve
keşfine hazırlanın!
Get ready for discovery of coffee in Paris, the
romance capital of the world!

Ekranların sevilen yüzü, modern zaman
seyyahı ve lezzet avcısı Wilco Van
Herpen’i evinde ziyaret ettik.
We visited popular TV personality, modern
traveller and gourmand Wilco Van Herpen at
his home.

A COFFEE BREAK IN PARIS

66 I HAFTA SONU KAÇAMAĞI:
DUBAİ

WEEKEND GETAWAY: DUBAI

Kışın ortasında sıcacık bir hafta sonu
kaçamağına hazır mısınız?
Are you ready for a warm weekend getaway
in midwinter?
70 I GİRNE’DE KIŞ GÜNÜ BAHAR
HAVASI

SPRING IS IN THE AIR IN
WINTER IN KYRENIA

Kuzey Kıbrıs’ın güzeller güzeli liman şehri
Girne, yaz kış demeden insanları kendine
çekiyor.
Kyrenia, the beautiful harbour town in
Northern Cyprus, attracts visitors all year long.

A DAY IN WILCO’S HOUSE

94 I AŞK DOLU TARİFLER

70

RECIPES FOR LOVE

Afrodizyak etkili olduğu düşünülen çileği,
“Ayın Meyvesi” seçtik.
Considered an aphrodisiac, the strawberry is
our choice for “Fruit of the Month”.
102 I SEVGİLİLER GÜNÜ İÇİN
HEDİYE ÖNERİLERİ

GIFT SUGGESTIONS FOR
VALENTINE’S DAY

Ona sevginizi farklı yollarla da
gösterebilmek için önerilerimize göz atın.
For a new way to show your lover how you
feel, take a look at our suggestions.

88

••• trend

Hot Wire
EN YENİLER... GÖRMENİZ GEREKENLER...

VENEDİK KARNAVALI VENICE CARNIVAL

TRENDING TOPICS... WORTH SEEING...

Trend ••• hot wire
HABER NEWS

Hayatına
Sahip Çık
İş, sanat ve spor dünyası, son dönemde artan terör
saldırılarına karşı “Hayatına Sahip Çık” isimli bir sivil toplum
hareketi başlattı. Türk halkının terör olayları karşısında
korkup eve saklanmak yerine moralini yüksek tutarak
hayat rutinini bozmamasını amaçlayan hareket kapsamında
“hayatinasahipcik” etiketiyle, ünlülerin sokakta gezerken, bir
restoranda yemek yerken, balık tutarken, sinemaya giderken,
parkta dolaşırken çekilen hayatın içinden videoları sosyal
medyada paylaşıldı. Hareket kapsamında hazırlanan ve
aralarında Ata Demirer, Ayhan Sicimoğlu, Burcu Esmersoy,
Demet Akbağ, Fatih Terim’in de bulunduğu pek çok ünlünün
yer aldığı video, Pegasus Hava Yolları uçaklarında da uçuş
sırasında gösteriliyor. Birleşmiş Markalar Derneği, Kategori
Mağazacılığı Derneği, Turizm Restaurant Yatırımcıları ve
İşletmecileri Derneği ile Tüm Restoranlar, Lokantalar ve
Tedarikçiler Derneği öncülüğünde başlatılan hareket,
medeniyetler beşiği İstanbul’un marka değerinin korunmasını
amaçlıyor. H AYAT I N A S A H I P C I K . C O M

HOLD ON TO YOUR LIFE
The business, arts and sports worlds have come together
in the face of the recent increase in terrorist attacks
occurring in Turkey to initiate a civil society movement
called “Hold on to Your Life”. The movement aims to
encourage people in Turkey to keep up their spirits and
their daily routines instead of hiding at home because they
fear a terrorist attack. As part of the movement, videos
of celebrities hanging out on the streets, eating out at
restaurants, strolling in the park, going fishing and going
to the movies are being shared on social media under the
hashtag “hayatinasahipcik (holdontoyourlife)”. One video
featuring Ata Demirer, Ayhan Sicimoğlu, Burcu Esmersoy,
Demet Akbağ and Fatih Terim, among other celebrities,
is being shown during Pegasus flights. The movement
aims to protect the brand value of Istanbul as a centre
of culture and is being spearheaded by the Integrated
Brands Association, the Association of Merchandisers,
the Association of Tourism and Restaurant Investors and
Operators and the Association of Restaurants, Cafes and
Suppliers. H AYAT I N A S A H I P C I K . C O M
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#batiyakasininhikayesi
hikayesi

1-18 MART 2017
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BB Promotion GmbH in collaboration with Sundance Productions, Inc. NY presents a production of Michael Brenner
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BATI YAKASI’NIN HİKAYESİ

Trend ••• hot wire
FESTİVAL FESTIVAL

Sarıkamış’ta
Kristal Oyunlar
Karla oynamak isteyenler, 17-19 Şubat tarihleri arasında
bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Sarıkamış Kış
Oyunları’nda bir araya geliyor. Kars Valiliği, Serhat
Kalkınma Ajansı ve Eksi36 Derneği’nce organize edilen
oyunlar, yediden yetmişe herkesi karla gelen oyunlarla
buluşturuyor. Kristal kar özelliğine sahip olması nedeniyle
kayakçıların ilgi odağı olan Sarıkamış Kayak Merkezi’nde
gerçekleştirilen oyunlarda katılımcılar, sarıçam ormanlarının
hâkim olduğu enfes manzaranın da tadını çıkarıyor. Buz
üstünde dans eden arabaların nefes kesici gösterisi
“Buzda Ralli Cros” ve yamaçtan yuvarlanan 13 kilo
kaşarın arkasından onlarca insanın koştuğu “Karda Kaşar
Kovalamaca” gibi adrenalini yüksek oyunlara sahne olan
etkinlikte, orman içinde ralli, kızak yarışı ve traktör yarışı da
eğlencenin dozunu arttırıyor. E K S I 3 6 . O R G

PEGASUS
UÇURUYOR
FLY WITH
PEGASUS

İstanbul
Sabiha Gökçen
Havalimanı’ndan
Kars’a haftanın
her günü her şey
dâhil 101,99 TL’den
başlayan fiyatlarla
uçabilirsiniz.
You can fly to Kars
from İstanbul Sabiha
Gökçen Airport
with Pegasus’ daily
flights; all-inclusive
prices start at
101.99 TL.
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C RYS TA L G A M E S I N S A R I K A M I Ş
Everyone who wants to come play in the snow is invited to
meet up on February 17-19 for the fourth annual Sarıkamış
Winter Games. Organised by the Kars Governor’s Office,
the Serhat Development Agency and the NGO Eksi36, the
games bring together people of all ages for the kind of fun
you can only have with snow. The games are held at the
Sarıkamış Ski Resort, whose crystal snow makes it popular
with skiers. In addition to the skiing, participants get to enjoy
the magnificent landscape of Scotch pine forests. The event
also features high-adrenaline games like the “Rallycross
on Ice”, a fantastic display of cars dancing on ice, and the
“Cheese Chase on Ice”, in which dozens of people chase
after a giant wheel of cheese that has been rolled over a
cliff. Other activities include a cross-forest rally and sleigh
and tractor races. E K S I 3 6 . O R G

Trend ••• hot wire
FESTİVAL FESTIVAL

Edremit’te Hasat
Sonu Şenliği
Balıkesir’in Edremit ilçesi, 17-19 Şubat tarihleri arasında bu
yıl ikincisi gerçekleştirilen Zeytin Hasat Sonu Şenliği’ne ev
sahipliği yapıyor. Yörede, geleneksel olarak “Meci” adı altında
kutlanan hasat sonu, iki yıldır yerel kurum ve kuruluşlar,
üreticiler ve tüketicilerin katılımıyla büyük bir şenlik
havasında geçiyor. Bölgenin en önemli geçim kaynağı olan
zeytinciliğe dikkat çekmek ve üreticilerle tüketicileri bir araya
getirmek amacıyla organize edilen şenlik, kortej yürüyüşüyle
başlıyor. Üreticilerin zeytin dalları bağladığı traktörleri ve
hasat makineleriyle yer aldığı korteje, yerel yöneticiler, alıcı
firmalar, halk oyunları ekipleri, yerel halk ve zeytin işçileri
de katılıyor. Yöresel gösteriler, güreş müsabakaları, zeytin
konulu karikatür ve resim sergileri ile zeytinyağlı yemek
yarışmasının düzenlendiği şenlikte “Yılın Çiftçisi” de seçiliyor.
E D R E M I T. B E L .T R

PEGASUS
UÇURUYOR
FLY WITH
PEGASUS

İstanbul
Sabiha Gökçen
Havalimanı’ndan
Edremit’e haftanın
her günü her şey
dâhil 64,99 TL’den
başlayan fiyatlarla
uçabilirsiniz.
You can fly to
Edremit from
İstanbul Sabiha
Gökçen Airport
with Pegasus’ daily
flights; all-inclusive
prices start at
64.99 TL.
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EDREMIT HARVE ST FE STIVAL
The town of Edremit, Balıkesir hosts the second annual
Olive Harvest Festival between February 17-19. For
the past two years, a great festival atmosphere has
been created through the inclusion of local companies
and organisations, producers and consumers in the
region’s traditional end-of-harvest event, the “Meci”.
The aim of the festival is to bring together producers
and consumers and promote olive cultivation, the
primary source of income for the region. The festival
kicks off with a parade that includes local government
officials, buyers, folk dance troupes, local residents,
farm workers and local producers atop tractors
and harvesters decorated with olive branches.
It also includes regional entertainment, wrestling
competitions, olive-themed caricature and painting
exhibitions, olive-oil cooking competitions, and the
announcement of the “Farmer of the Year”.
E D R E M I T. B E L .T R

Trend ••• hot wire
FESTİVAL FESTIVAL

Bodrum’da
Peynir Festivali
Slow Food (Yavaş Gıda) Hareketi, yerel gıdalar konusunda
farkındalık yaratmak amacıyla etkinliklerine her gün bir
yenisini ekliyor. Hareketin Türkiye’deki destekçilerinden
Yaveş Gari Yerel Grubu bu yıl ikincisini düzenlediği Slow
Cheese Bodrum Peynir Festivali’ni 2-5 Mart tarihleri
arasında gerçekleştirecek. Festival kapsamında Bodrum,
Milas ve Muğla’daki liseler, kültür merkezleri, pazarlar
ile cadde ve sokaklara yayılan etkinlikler katılımcılara
ve çevre halkına hoş anlar yaşatıyor. Peynir atölyeleri,
peynir üreticilerinin tezgâhlarında peynir tadım ve
satışları, konserler, peynir konulu söyleşiler, sergiler
ve kitap satışlarının yapılacağı festivalde, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı’ndan yetkililerin de katılımıyla peynir
üreticilerinin sorunlarına yasal çözümler arayan paneller de
gerçekleştirilecek. S L O W C H E E S E B O D R U M . C O M

PEGASUS
UÇURUYOR
FLY WITH
PEGASUS

İstanbul
Sabiha Gökçen
Havalimanı’ndan
Bodrum’a haftanın
her günü her şey
dâhil 64,99 TL’den
başlayan fiyatlarla
uçabilirsiniz.
You can fly to
Bodrum from
İstanbul Sabiha
Gökçen Airport
with Pegasus’ daily
flights; all-inclusive
prices start at
64.99 TL.
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BODRUM CHEE SE FE STIVAL
The Slow Food movement is continuously presenting
activities aimed to raise awareness about eating local.
The “Yaveş Gari Yerel Grubu (Slow Down Local Group)”,
one of the movement’s supporters in Turkey, will be holding
its second annual Slow Cheese Bodrum Cheese Festival
between March 2-5. The festival is expected to liven up
the towns of Bodrum, Milas and Muğla, as high schools,
cultural centers and farmers markets spread their activities
throughout the streets. The festival will include cheese
workshops, tastings and sales at stands set up by cheese
producers and talks on the subject of cheese as well
as exhibitions and book sales. The Ministry of Food and
Agriculture will also be hosting meetings at which ministry
representatives will meet with cheese producers in order
to try and develop sustainable solutions for the problems
faced by the industry. S L O W C H E E S E B O D R U M . C O M

Trend ••• hot wire
KARNAVAL CARNIVAL

Dengeler
Geyikbayırı’nda
Kuruluyor
Denge sporu “slackline” meraklıları, 25 Şubat-4 Mart
tarihleri arasında Antalya’nın Geyikbayırı bölgesinde
dördüncü kez düzenlenen Turkish Highline Carnival’da
(THC) bir araya geliyor. Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde, şehir
merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve adını buradaki
Geyikbayırı Köyü’nden alan bölge, etkinlik sırasında ilginç
görüntülere sahne oluyor. Yaklaşık 50 metre yükseklikte
kayalıkların tepesine kurulan denge bantları üzerinde
yürüyen sporcuları izlemek heyecan verici oluyor. Slackline
Türkiye ekibi ve Avusturyalı sporcu Raffael Thomele
tarafından organize edilen festival, geçtiğimiz yıllarda
aralarında dünya rekortmenlerinin de bulunduğu 400’e
yakın sporcuyu Geyikbayırı’nda buluşturmuş. Avrupa başta
olmak üzere tüm dünyada “slackline” sporu ile uğraşan
birçok sporcunun yakından takip ettiği festival, bölge
halkının ve Türkiye’nin diğer illerinden etkinliği izlemek
için gelen doğa sporları meraklılarının da ilgisini çekiyor.
SLACKLINE-TURKEY.COM

PEGASUS
UÇURUYOR
FLY WITH
PEGASUS

İstanbul
Sabiha Gökçen
Havalimanı’ndan
Antalya’ya haftanın
her günü her şey
dâhil 54,99 TL’den
başlayan fiyatlarla
uçabilirsiniz.
You can fly to
Antalya from
İstanbul Sabiha
Gökçen Airport
with Pegasus’ daily
flights; all-inclusive
prices start at
54.99 TL.
22 • PEGASUS • ŞUBAT / FEBRUARY 2017

A BALANCING ACT
I N G E Y İ K B AY I R I
Fans of the balancing sport “slacklining” come together
between February 25-March 4 in the Geyikbayırı
region of Antalya for the fourth annual Turkish Highline
Carnival (THC). Located about 25 kilometres from
the centre of Antalya in the district of Konyaaltı, the
region is named for the nearby village of Geyikbayırı,
which witnesses some interesting scenes during the
event. It is exciting to observe the athletes walking on
the slackline bands set up on the top of the rocks at
a height of about 50 meters. The festival, organised
by Slackline Turkey and Australian athlete Raffael
Thomele, has in previous years welcomed around 400
athletes to Geyikbayırı, including some world-record
holders. The festival is popular with slacklining fans
from around the world, particularly in Europe. At the
same time, the festival has garnered interest from local
residents and nature sports fans from other provinces
in Turkey who are drawn to Antalya to watch the
events. SLACKLINE-TURKEY.COM

Trend ••• hot wire
SPOR SPORT

Avrupa Ligi’nde
Deplasman
Zamanı
UEFA Avrupa Ligi tarihinde ilk kez üç Türk takımı,
ligin son 32 turunda mücadele etmek üzere sahalara
çıkıyor. 16 Şubat’ta Fenerbahçe Rusya deplasmanında
Krasnodar ile karşılaşırken, diğer temsilcimiz Beşiktaş
İsrail’de Hapoel Be’er Sheva’nın sahasına konuk oluyor.
Osmanlıspor ise Yunanistan temsilcisi Olympiakos
ile Atina’da karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe ve
Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele ettikleri
A ve L Gruplarını lider olarak tamamlamış, Beşiktaş
ise Şampiyonlar Ligi’nde mücadele ettiği B Grubu’nu
üçüncülükle tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi’ne
katılmaya hak kazanmıştı. U E FA . C O M

PEGASUS
UÇURUYOR
FLY WITH
PEGASUS

İstanbul
Sabiha Gökçen
Havalimanı’ndan
Atina’ya haftanın
her günü her şey
dâhil 26,99 USD’den
başlayan fiyatlarla
uçabilirsiniz.
You can fly to Atina
from İstanbul Sabiha
Gökçen Airport
with Pegasus’ daily
flights; all-inclusive
prices start at
26.99 USD.

AWAY G A M E S I N T H E
EUROPEAN LEAGUE
For the first time in the history of the European League,
three Turkish teams will take part in the battle among
UEFA’s final 32. On February 16, Fenerbahçe plays
Krasnodar in Russia, while Beşiktaş comes up against
Hapoel Be’er Sheva in Israel, and Osmanlıspor meets
Olympiakos in Greece. Fenerbahçe and Osmanlıspor
finished at the top of the UEFA European League
tables in Group A and Group L, respectively, whereas
Beşiktaş earned a place for itself in the European
League by finishing third in Group B of the Champions
League. U E FA . C O M

24 • PEGASUS • ŞUBAT / FEBRUARY 2017

Trend ••• hot wire
FESTİVAL FESTIVAL

Narenciye ile
Renklenen Fransız
Sokakları
Fransa’nın Côte d'Azur bölgesinde bulunan Menton şehrinin
sokakları, 11 Şubat-1 Mart tarihlerindeki La Fête du Citron
(Limon Festivali) boyunca, devasa narenciye heykelleri ile
renkleniyor. Marsilya'ya 2,5 saat mesafede bulunan şehirde
gerçekleşen bu renkli etkinlikte, çeşitli akrobasi ve dans
şovlarının yanı sıra ışık gösterileri ve müzikal performanslar,
katılımcılara unutulmaz anlar yaşatıyor. Festivalin en güzel
yanlarından biri de heykellerde kullanılan yaklaşık 145
tonluk narenciyenin, festival sonunda marmelat ve limon
likörü yapımında kullanılması. Bu yıl 84’üncü kez düzenlenen
etkinliğe 240 bine yakın ziyaretçi bekleniyor.
FETE-DU-CITRON.COM

PEGASUS
UÇURUYOR
FLY WITH
PEGASUS

İstanbul
Sabiha Gökçen
Havalimanı’ndan
Marsilya’ya
haftanın üç günü
her şey dâhil
75,99 USD’den
başlayan fiyatlarla
uçabilirsiniz.
You can fly to
Marseilles from
İstanbul Sabiha
Gökçen Airport with
Pegasus’ three days
a week; all-inclusive
prices start at
75.99 USD.

CITRUS ADDS SPARKLE TO THE
STREETS OF FRANCE
Massive statues of citrus fruit will brighten up the
streets of Menton, France between February 11 and
March 1 during the town’s annual Fête du Citron (the
Lemon Festival). Menton is located on the Cote d’Azur
about 2.5 hours away from Marseille. This colourful
event includes dance performances and acrobatics
as well as light shows and concerts that make this a
festival to remember. One of the best aspects of the
festival is that when it’s over, the approximately 145
tons of citrus fruit used in constructing the sculptures
are turned into marmalade and lemon liqueur. This year
marks the 84th year for the festival, which is expecting
close to 240,000 visitors. F E T E - D U - C I T R O N . C O M
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Trend ••• hot wire
KARNAVAL CARNIVAL

Venedik’te Sokak
Karnavalı
İtalya’nın en ünlü etkinliklerinden Venedik Karnavalı, bu
yıl 11-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleşiyor. Deri,
porselen ve camdan yapılan çeşitli maskeler ve zengin
hayal gücüyle kuşanılan rengârenk kostümler, tarihi Venedik
sokaklarında büyülü bir atmosfer yaratıyor. Bu yıl da
binlerce ziyaretçiyi şehrin sokaklarına davet eden etkinlik,
“En Güzel Maske” yarışması, sokak şovları ve çeşitli geçit
törenleri ile katılımcılara keyifli anlar yaşatıyor. San Marco
Meydanı etkinliklerin merkez noktası hâline gelirken, festival
boyunca tarihi kente ziyaretçi akını yaşanıyor. Yüzlerce yıllık
geleneğin modern yorumlarla buluştuğu festivalde, Venedik
sokaklarındaki yerinizi almanın tam zamanı. CARNEVALE.VENEZIA.IT

PEGASUS
UÇURUYOR
FLY WITH
PEGASUS

İstanbul
Sabiha Gökçen
Havalimanı’ndan
Bolonya’ya
haftanın beş günü
her şey dâhil
55,99 USD’den
başlayan fiyatlarla
uçabilirsiniz.
You can fly to
Bologna from
İstanbul Sabiha
Gökçen Airport with
Pegasus’ five days
a week; all-inclusive
prices start at
55.99 USD.

STREE T CARNIVAL IN VENICE
One of the most famous events in Italy, the Venice
Carnival takes place this year between February 11-28.
Masks made of leather, porcelain and glass and colourful
costumes shaped by vivid imaginations create a magical
atmosphere in the historic streets of Venice. As always,
thousands of visitors are expected to flock to the city for
this year’s event, which includes a “Most Beautiful Mask”
competition, street performances and various parades to
entertain festivalgoers. This historic city experiences an
influx of tourists during Carnival, as Saint Marks Square
becomes the focus of carnival activities. A mix of modern
interpretations and a tradition that goes back centuries,
you’ll find Carnival the perfect time to be in Venice.
CARNEVALE.VENEZIA.IT
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Trend ••• hot wire
SERGİ EXHIBITION

Victor Vasarely
İstanbul’da
“Op Art” olarak bilinen modern sanat akımının kurucusu
Victor Vasarely’nin (1906-1997) geniş çaplı retrospektif
sergisi, 2 Şubat-31 Mart tarihleri arasında Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür ve Sanat
Merkezi’nde sanatseverlerle buluşuyor. Arkas Holding’in
girişimiyle gerçekleştirilen sergi, çağdaş sanatın en önemli
temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Victor Vasarely’yi
Türkiye’deki sanatseverlere daha yakından tanıtmayı
hedefliyor. Küratörlüğünü sanatçının torunu ve aynı zamanda
Vasarely Vakfı’nın Direktörü Pierre Vasarely’nin üstlendiği
sergide, sanatçının farklı sanat dönemlerine ait resim, heykel,
tasarım ve duvar halısı çalışmaları dahil elliden fazla eseri yer
alıyor. Sergi, İstanbul’un ardından İzmir’de de sanatseverlerle
buluşacak. ARKAS.COM.TR

V I C T O R V A S A R E LY I N I S T A N B U L
A comprehensive retrospective exhibit of the works of
Victory Vasarely (1906-1997), founder of the modern art
movement known as “Op Art”, will be on view at the Mimar
Sinan University of Fine Arts’ Tophane-i Amire Culture and
Arts Centre from 2 February-31 March. Organized through
the initiative of Arkas Holding, the exhibit is designed to let
Turkey’s art aficionados become better acquainted with
the work of Vasarely, who is undisputedly one of the most
important figures in contemporary art. Curated by Pierre
Vasarely, the artist’s grandson and director of the Vasarely
Foundation, this extensive exhibit includes a large selection
of paintings, sculpture, design and wall carpets from various
phases of the artist’s career. The exhibit will travel to Izmir
after it closes in Istanbul. ARKAS.COM.TR
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Trend ••• hot wire
FESTİVAL FESTIVAL

!f İstanbul
Zamanı
Sinemaseverlerce merak ve heyecanla beklenen !f
İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, 16’ncı yılında da
dopdolu bir programla geliyor. Festivalin açılışı, 16
Şubat’ta, yönetmenliğini Barry Jenkins’in yaptığı ve
eleştirmenlerce “yılın en iyi filmi” olarak gösterilen
“Moonlight/Ay Işığı” ile yapılıyor. Festivalin “!f Kült”
bölümünde ise, John Waters’ın “Multiple Maniacs/
Masmanyaklar” ve David Lynch’in “Twin Peaks: Fire
Walk With Me/İkiz Tepeler: Ateşte Benimle Yürü” filmleri,
yenilenmiş kopyalarıyla Türkiye’de ilk kez gösteriliyor.
İş Bankası Maximum Kart partnerliğinde gerçekleşen
ve Pegasus Hava Yolları’nın da sponsorları arasında
bulunduğu festival; 16-26 Şubat tarihleri arasında
İstanbul’da, 2-5 Mart tarihleri arasında ise Ankara
ve İzmir’de eş zamanlı olarak seyirciyle buluşuyor.
I F I S TA N B U L . C O M

! F I S TA N B U L A R R I V E S !
Eagerly awaited by film enthusiasts, the soon-to-arrive
!f Istanbul Independent Film Festival once again offers
a packed schedule this year. The festival, which is
marking its 16th anniversary, opens on February 16
with a screening of “Moonlight”. Directed by Barry
Jenkins, “Moonlight” has been touted by the critics as
“the best film of the year”. In the “!f Cult” section of
the festival, restored copies of the John Waters film
“Multiple Maniacs” and David Lynch’s “Twin Peaks: Fire
Walk With Me” will be screened in Turkey for the first
time. Pegasus Airlines is included among the sponsors
of the festival, which is organized in partnership with Iş
Bankasi Maximum Card. The festival will be welcoming
moviegoers between February 16-16 in Istanbul and
between March 2-5 simultaneously in Ankara and İzmir.
I F I S TA N B U L . C O M
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Trend ••• hot wire
FESTİVAL FESTIVAL

Sinemanın Kalbi
Berlin’de Atıyor
Sinema dünyasının en önemli festivallerinden Berlinale
(Berlin Uluslararası Film Festivali), bu yıl 9-19 Şubat
tarihleri arasında gerçekleşiyor. Almanya’nın başkenti
Berlin’de, ilk kez 1951 yılında düzenlenen ve 1978 yılından
bu yana her yıl gerçekleşen Berlinale, farklı tür, uzunluk
ve formatlarda 400’ün üzerinde filmi sinemaseverlerle
buluşturuyor. Açılışı Fransız yönetmen Étienne Comar’ın
“Django”su ile yapılan festivalin en çok merak edilen
anlarından biri de Altın ve Gümüş Ayı'nın sahiplerini
bulduğu, 18 Şubat’taki ödül töreni. Direktörlüğünü 2001
yılından bu yana Dieter Kosslick’in yaptığı Berlinale’de,
“Berlinale Kısaları”, “Panorama” ve “Genç Yetenekler”
gibi klasikleşen bölümlerin yanı sıra bu yıl Arktik
bölgesine odaklanan “Yerel Sinemaya Yolculuk” gibi özel
gösterimler de yer alıyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 335 bin
kişiyi ağırlayan festivalde gösterimi yapılan film sayısı
400’ü geçmişti. B E R L I N A L E . D E

PEGASUS
UÇURUYOR
FLY WITH
PEGASUS

İstanbul
Sabiha Gökçen
Havalimanı’ndan
Berlin’e haftanın
her günü her şey
dâhil 65,99 USD’den
başlayan fiyatlarla
uçabilirsiniz.
You can fly to Berlin
from İstanbul Sabiha
Gökçen Airport
with Pegasus’ daily
flights; all-inclusive
prices start at
65.99 USD.
34 • PEGASUS • ŞUBAT / FEBRUARY 2017

THE HEART OF CINEMA
B E ATS I N B E R L I N
The “Berlinale” Berlin International Film Festival, one
of the most important festivals in the film industry,
takes place this year between February 9-19. First
organized in the German capital in 1951, the festival
has been an annual event since 1978. This year’s
Berlinale opens with French director Etienne Comar’s
“Django” and will include, in total, over 400 films of
different genres, lengths and formats. One of the
most eagerly anticipated events of the festival is
the awards ceremony on February 18, when the
winners of the Golden and Silver Bear awards will
be announced. The Berlinale has been directed by
Dieter Kosslick since 2001. This year, in addition to
the now-traditional categories of “Berlinale Shorts”,
“Panaroma” and “Young Talent”, the festival will include
special screenings in sections such as “Journey into
Local Film”, which focuses on the Arctic Region. Last
year, more than 400 films were screened before a total
festival audience of over 335,000. B E R L I N A L E . D E

Trend ••• hot wire
SİNEMA CINEMA

Oscar’lar
Sahiplerini
Buluyor
Sinemaseverlerin gözü kulağı bu yıl 89’uncusu düzenlenecek
olan Akademi Ödülleri’nde. 26 Şubat’ta Hollywood,
Kaliforniya'daki Dolby Tiyatrosu’ndaki ödül törenini
komedyen Jimmy Kimmel sunuyor. 24 farklı kategoride
dağıtılan ödüllerin en çok konuşulan filmleri; "Manchester
by the Sea”, “La La Land” ve “Sully”. Özellikle Ryan
Gosling ve Emma Stone'un başrollerini paylaşıp Damien
Chazelle'in yönettiği "La La Land" (Âşıklar Şehri) filmi, Oscar
heykelcikleri için bir adım önde duruyor. Geçtiğimiz yıl “En
İyi Film” ödülü, Thomas McCarthy’nin yönettiği “Spotlight”a
giderken, ödül törenine damgasını vuran film, üç Oscar
heykelciği ile “The Revenant” (Diriliş) olmuştu. O S C A R S . O R G

THE OSCARS FIND THEIR OWNERS
Film enthusiasts are looking forward to the Academy
Awards, which will be organized for the 89th time
this year. Comedian Jimmy Kimmel will be hosting the
awards ceremony, which will be held at the Dolby
Theatre in Hollywood, California on February 26.
Awards are handed out in 24 different categories.
“Manchester by the Sea”, “La La Land” and “Sully” are
among this year’s most-talked-about films, with “La
La Land”, starring Ryan Gosling and Emma Stone and
directed by Damien Chazelle, considered to be running
a bit ahead of the pack. Last year, Thomas McCarthy’s
“Spotlight” was named “Best Film”, but “The Revenant”
put its stamp on the awards ceremony, returning home
with three Oscars. O S C A R S . O R G
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PROSTAT KANSERİNDE

DOĞRU TANI
HASSASİYET İSTER
PRECISE DIAGNOSIS IN PROSTATE CANCER
REQUIRES HIGH SENSITIVITY

Prostat kanserinde MR-TRUS füzyon
“akıllı biyopsi” teknolojisi ile
doğrudan hedefe odaklanıyoruz.
Bu teknolojiyle, sonuca
hassasiyetle ulaşıyoruz.
MR-TRUS Fusion biopsy is a smarter way
to look for and target high risk
prostate cancer. Thanks to this
technology, we achieve results
with a higher sensitivity.

Özel Anadolu Sağlık Merkezi
Hastanesi

Özel Anadolu Sağlık
Ataşehir Tıp Merkezi

Trend ••• hot wire
SİNEMA CINEMA

JOHN WICK 2 Emekliye ayrılmış bir
tetikçinin sakin bir hayat sürerken başına
gelen olaylar nedeniyle suç dünyasına
dönmesini konu alan “John Wick”in devam
filminde, başrolde yine Keanu Reeves’i
izliyoruz. Chad Stahelski’nin yönettiği ve bu
kez Roma sokaklarında geçen film,
10 Şubat’ta gösterimde.

KARANLIĞIN ELLI TONU Tüm dünyada
çok satan “Elli Ton” serisinin ikinci
kitabından uyarlanan filmde, yine Dakota
Johnson ve Jamie Dornan başrollerde.
Anastasia’nın, Grey’in geçmişinde
kalan ancak onu unutmamış kadınların
öfkeleriyle yüzleştiği film, 10 Şubat’ta
gösterime giriyor.

JOHN WICK 2 “John Wick” told the story
of an assassin who returned to the
crime underworld after certain events
he experienced during his quiet life in
retirement. Keanu Reeves resumes
his role as the title character in the
sequel, “John Wick 2”. Directed by Chad
Stahelski, the film, which takes place in
Rome, opens on February 10.

FIFTY SHADES DARKER The film
adaptation of “Fifty Shades Darker”,
the second novel in the international
best-seller “Fifty Shades” series, stars
Dakota Johnson and Jamie Dornan. In
the film, Anastasia faces the wrath
of women from Grey’s past who have
yet to forget him. In cinemas from
February 10.

İZLEMEDEN
OLMAZ
MUST
WATC H

SILENCE Japon yazar Shusaku Endo’nun
aynı adlı romanından uyarlanan epikdrama “Silence”, iki misyoner din adamının
17'nci yüzyılda Katolik öğretiyi yaymak
ve kayıp olan akıl hocalarını bulmak için
geldikleri Japonya’da inançları nedeniyle
karşılaştıkları şiddet ve zulmü anlatıyor.
Usta yönetmen Martin Scorsese’nin imzasını
taşıyan film, 17 Şubat’ta gösterimde.

İSRA VE SİHİRLİ KİTAP Film, dokuz
yaşındaki İsra’nın bir okul gezisinde
ziyaret ettiği kütüphanede sihirli
kitapları ve onlardan birinin içindeki
yaşamı keşfedişini anlatıyor.
R. Kan Albay’ın yönettiği, İsra Dela’nın
başrolde oynadığı filmin kadrosu
Belçikalı ve Türk oyunculardan
oluşuyor. 10 Şubat’ta gösterimde.

SILENCE Adapted from the novel of the
same name by Japanese author Shusaku
Endo, the epic drama “Silence” tells
the story of two 17th-century Catholic
missionaries who encounter violence and
persecution because of their faith when
they head to Japan to proselytise and
to find their lost mentors. This film from
renowned director Martin Scorsese hits
cinemas on February 17.

ISRA AND THE MAGIC BOOK The
film tells the story of nine-year-old
Isra and the adventures that begin
when she discovers a magic book
of fairytales during a school trip to
the library and enters into one of the
stories. Directed by R.Kan Albay, the
film stars Isra Dela and features a
cast of Belgian and Turkish Actors.
In cinemas as of February 10.
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KİTAP BOOK

“İşte” Sanat
Kitapları Dizisi

Henry Marsh

DA VINCI, GAUGUIN, DALI Hep Kitap
tarafından yayımlanan “İşte” sanat kitapları
dizisi, Leonardo da Vinci, Paul Gauguin ve
Salvador Dalí ile devam ediyor. Britanya’nın
seçkin sanat yayıncılarından Laurence King’in
hazırladığı 17 kitaplık seriye dahil bu üç kitap,
“İşte Van Gogh” ve “İşte Warhol”un ardından
Türkçe olarak okurlarıyla buluşuyor.

HAYAT, ÖLÜM VE BEYIN
HIKÂYELERI:
SAKIN ZARAR VERME
Nöro-cerrah Henry Marsh, mesleğinde
yaşadığı en ilginç ve tuhaf anıları
sürükleyici bir dille “Hayat, Ölüm ve
Beyin Hikâyeleri: Sakın Zarar Verme”
kitabında anlatmış. Kitap, Monokl
Yayınları’ndan çıktı.

DA VINCI, GAUGIN, DALI
The “Here’s” series on art published by Hep
Books continues with books on Leonardo da
Vinci, Paul Gaugin and Salvador Dali. Prepared
by British arts publisher Lawrence King, the
three latest Turkish additions to the 17-book
series follow the previous instalments of
“Here’s Van Gogh” and “Here’s Warhol”.

STORIES OF LIFE, DEATH, AND THE
BRAIN: DO NO HARM Neurosurgeon
Henry Marsh recounts the most
interesting and bizarre moments of his
career in a gripping style in his memoir,
“Stories of Life, Death and the Brain:
Do No Harm”, published by Monokl
Publications.

OKUMADAN
OLMAZ
MUST
READ
Julio Cortázar

Memet Fuat

ÖTEKININ RÜYASI Latin Amerika
edebiyatının önde gelen isimlerinden Julio
Cortázar’ın eserlerini Türk okurlarıyla
buluşturan Can Yayınları, Arjantinli yazarın
yeni bir kitabını daha yayımladı. Cortázar’ın
1937-45 yılları arasındaki erken dönem
öykülerinin yer aldığı “Ötekinin Rüyası”,
onun zengin ve fantastik dünyasının “ilk
durağı” olarak kabul ediliyor.

TÜRK YAZININDAN SEÇILMIŞ:
ÇOCUKLAR İÇIN ŞIIRLER Çocukların
da şiiri tanımasına yardımcı olacak
“Türk Yazınından Seçilmiş: Çocuklar İçin
Şiirler” kitabı, Yapı Kredi Yayınları’ndan
çıktı. Memet Fuat tarafından hazırlanan
kitap, Orhan Veli'den Nâzım Hikmet'e,
Rıfat Ilgaz'dan Oktay Rifat'a kadar birçok
usta şairimizi çocuklarımızla tanıştırıyor.

THE DREAM OF ANOTHER Can
Publications has been introducing
Turkish readers to the works of Latin
American literary giant Julio Cortázar.
Now, a new book has been added to the
collection of works in Turkish translation
by this Argentinian author. “The Dream
of Another” includes early short stories
written by Cortazar between 1937-1945
and is one of the “first stops” in his rich
world of fantasy.

POETRY FOR CHILDREN: SELECTIONS
FROM TURKISH LITERATURE Yapı
Kredi Publications has put out “Poetry
for Children: Selections from Turkish
Literature” to help young readers get
acquainted with the art of poetry.
Compiled by Memet Fuat, the volume
introduces children to works by many
renowned Turkish poets, including
Orhan Veli, Nazım Hikmet, Rıfat Ilgaz and
Oktay Rıfat.
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KONSER CONCERT

Peter Jablonski

Dany Brillant

14 ŞUBAT İsveç Kraliyet Madalyası sahibi
piyanist Peter Jablonski, 14 Şubat’ta
Türkiye’deki klasik müzikseverlerle
buluşuyor. Piyano derslerine altı yaşında
başlayan ve ilk solo resitalini 11 yaşında
veren, “İsveç’in Harika Çocuğu” unvanlı
sanatçı, Sakıp Sabancı Müzesi etkinlik
merkezi the Seed’de.

18 ŞUBAT Fransız şansonları ve Akdeniz
ezgilerinin vazgeçilmez ismi Dany
Brillant, 18 Şubat’ta Zorlu PSM’de sahne
alıyor. Tunus kökenli sanatçı, Fransız
melodilerinden Latin ritimlerine ve Porto
Riko ezgilerine uzanan repertuvarıyla
tüm müzikseverlere keyifli bir akşam
vadediyor.

14 FEBRUARY A recipient of the King
of Sweden’s Royal Medal, pianist Peter
Jablonski, aka “Sweden’s Wunderkind”,
began playing piano at age six and
gave his first solo recital at age eleven.
Jablonski will perform for classical music
fans in Istanbul on February 14 at The
Seed, the events venue adjacent to the
Sakıp Sabancı Museum.

18 FEBRUARY Dany Brillant, the
unique voice of French chansons and
Mediterranean melodies, takes the stage
at the Zorlu Performing Arts Centre on
February 18. The Tunisian-born singer’s
wide repertoire runs from French
melodies to Latin rhythms and Puerto
Rican tunes, promising an enjoyable
night of music.

DİNLEMEDEN
OLMAZ
MUST
LISTEN

Tarkan
18 ŞUBAT Megastar Tarkan, 2017 yılında
ilk konserini 18 Şubat’ta, “eğitimde fırsat
eşitliği” için Darüşşafaka yararına veriyor.
Volkswagen Arena’da saat 21.00’de
gerçekleşen konserden elde edilecek
gelirle Darüşşafaka Eğitim Kurumları
kampüsünde bir “Sanat Merkezi”
oluşturulması hedefleniyor.
18 FEBRUARY Megastar Tarkan will be
performing his first concert of 2017 as
a benefit for Darüşşafaka in the name
of “equal opportunity of education.”
The Darüşşafaka Institute of Education
aims to use the proceeds of the
concert, which is scheduled for 21.00
on February 18 at the Volkswagen
Arena, to transform their campus into a
centre for the arts.
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Goran Bregovic
& Bijelo Dugme
25 ŞUBAT Balkan müziğinin efsane
ismi Goran Bregovic, rock grubu
Bijelo Dugme ile birlikte ilk defa
Türkiye’de. Bregovic ve Bijelo
Dugme’nin yeni repertuvarı ile Emir
Kusturica filmlerinin unutulmaz
müziklerinin seslendirildiği konser,
25 Şubat’ta Volkswagen Arena’da.
25 FEBRUARY Balkan music legend
Goran Bregovic will be performing
with the rock group Bijelo Dugme
for the first time in Turkey. The
concert, at the Volkswagen Arena on
February 25, will feature Bregovic
and Bijelo Dugme’s new repertoire as
well as unforgettable music from the
films of Emir Kusturica.

Trend ••• hot wire
SAHNE STAGE

Ne Seninle Ne Sensiz
Neither With Nor Without You
18 ŞUBAT Zeynep Gülmez, Yosi Mizrahi,
Buket Dereoğlu ve Fatih Gülnar’ın rol aldığı “Ne
Seninle Ne Sensiz”,
18 Şubat’ta İstanbul Akasya Kültür Sanat’ta
sahneleniyor. Tiyatro Ak’la Kara imzasını
taşıyan, yönetmenliğini Savaş Özdural'ın
yaptığı kahkaha dolu oyun, seyirciyi, birbirine
âşık bir çiftin evlilik kurallarıyla sınavına
davet ediyor.
18 FEBRUARY Zeynep Gülmez, Yosi Mizhari,
Buket Dereoğlu and Fatih Gülnar star in
“Neither With Nor Without You” at Istanbul’s
Akasya Culture and Arts on February 18.
Performed by the Ak’la Kara Theatre Group
under the direction of Savaş Özdural, this
high-spirited comedy invites the audience
to witness how a couple in love cope
with the rules of marriage.

Lunapark Gezegeni
Planet Funfair
4-28 ŞUBAT Zorlu Holding’in “Hayallerine
Hayat Ver” kampanyası kapsamında sahneye
konan “Lunapark Gezegeni”, çocuklara
hayal kurmanın ne kadar önemli olduğunu
anlatmaya Şubat ayında da devam ediyor.
Müzikal bir atmosferde sahnelenen oyun,
4-5 Şubat’ta Bursa’da, 18-19 Şubat’ta
İstanbul’da, 26 Şubat’ta Denizli’de ve 27-28
Şubat’ta Uşak’ta.
4-28 FEBRUARY “Planet Funfair” is a
children’s musical that shows kids the
importance of following their dreams.
The musical, which is being performed as
part of Zorlu Holding’s “Live Your Dreams”
campaign, will be in Bursa on February
4-5, Istanbul on February 18-19, Denizli on
February 26 and Uşak on February
27-28.

GÖRMEDEN
OLMAZ

akasyakultursanat.com

zorlucocuktiyatrosu.com

MUST
SEE
Münaşaka
Münaşaka

bkmonline.net

2-23 ŞUBAT Yılmaz Erdoğan’ın 12 yıllık
bir aranın ardından tiyatro sahnesine
dönüş yaptığı tek kişilik oyunu
“'Münaşaka”, 2, 9, 10, 16 ve 23 Şubat’ta
İstanbul Uniq Hall’da ve 4-5 Şubat’ta
Ankara MEB Şura Salonu’nda izleyiciyle
buluşuyor. Oyunda, kendi ifadesiyle “12
yıl boyunca neler olduğunu” anlatan
Erdoğan, dijital teknoloji ve sosyal
medyaya odaklanıyor.
2-23 FEBRUARY After a 12-year
hiatus, Yılmaz Erdoğan returns to
the theatrical stage with his oneman show, “Münaşaka”. According
to Erdoğan, the play, which he’ll be
performing at the MEB Şura Hall in
Ankara on February 4-5, looks at
“what happened during those 12
years”, focusing especially on digital
technology and social media.
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Sevgi Müzikali
Love - The Musical
4-25 ŞUBAT Kandemir
Konduk’un yazdığı, Müjdat
Gezen’in yönettiği bu müzikal
komedi, altmışlı yıllarda
Kadıköy’de yaşanan iki aşk
hikâyesini anlatıyor. Kırk
altı kişiden oluşan bir ekibin
sergilediği oyun, İstanbul
Müjdat Gezen Tiyatrosu’nda
sahneleniyor.
4-25 FEBRUARY Written by
Kandermir Konduk and directed
by Müjdat Gezen, this musical
comedy tells the story of two
lovers living in Kadıköy in the
1960s. The musical, which
features a cast of 46, will be
at the Müjdat Gezen Theatre in
Istanbul.
mujdatgezensanatmerkezi.com.tr

+90 242 444 0 558

+90 242 444 0 558
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Veyisoğlu Kaptan
Bayrağı Devretti
17 Ocak tarihinde Ankara-Sabiha Gökçen uçuşuyla son
kez kokpite giren Pegasus Hava Yolları Boeing pilotu
A. Suat Veyisoğlu, 46 yıllık uçuş hayatını noktalayarak
emekliye ayrıldı. Toplam 23 bin saat uçuş ve 11 bin iniş
gerçekleştiren Veyisoğlu, uçuş yaşamının uzun bir
bölümünü geçirdiği Pegasus Hava Yolları’ndan emekliye
ayrıldı. Son uçuşu sonrası eşi Şule Veyisoğlu, mesai
arkadaşları ve Pegasus yöneticileri tarafından çiçeklerle
karşılanan Veyisoğlu Kaptan, bayrağı kendisi gibi pilot olan
oğlu R. Alper Veyisoğlu’na devretti.

C A P TA I N V E Y İ S O Ğ LU
PASSESTHE TORCH
Pilot A. Suat Veyisoğlu, a Boeing aircraft captain at Pegasus
Airlines, completed his last flight in the cockpit with the
Ankara – Istanbul Sabiha Gokcen Airport trip on January
17. He has retired after working as a captain for 46 years.
Veyisoğlu who has completed 23 thousand hours of flight
time and 11 thousand landings, spent many years of his
career at Pegasus Airlines. After his last flight with Pegasus,
Veyisoğlu was welcomed at the airport by his wife Şule
Veyisoğlu, his colleagues, and Pegasus directors, all bearing
flowers. Captain Veyisoğlu has passed the torch on to his
son, R. Alper Veyisoğlu, who is also a pilot.

Portre ••• portrait

“UYUMUMUZU SAGLAYAN ILETISIM”
“COMMUNIC ATION KEEP S US IN HARMONY”
Yazı/By Ş U L E K Ö K T Ü R K Fotoğraf/Photo E R H A N T A R L I Ğ
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“14 Şubat, Sevgililer Günü”
diye yola çıktık ve Türkiye’nin
“birlikte çoğalan” çiftlerinden
Kıraç ve Ayşe Şule Bilgiç’le
buluştuk.

We set out to find a couple to
interview for Valentine’s Day,
and we found Kıraç and Ayşe
Şule Bilgiç, a couple known for
working together in unity.
azılmış, söylenmiş onca güzel
söz yetmez anlatmaya sevgiyi,
aşkı; söylemekle tükenmez sözler…
14 Şubat Sevgililer Günü vesilesiyle
istedik ki aşkıyla-sevgisiyle Türkiye’nin
imrenilen çiftlerinden birini konuk edelim.
Kıraç ve Ayşe Şule Bilgiç, aşkla-sevgiyle süren
birlikteliklerinde, aynı zamanda birlikte
çoğalan bir çift olmuşlar. Ayşe Şule Bilgiç’in
kurucusu olduğu Düşyeri Çizgifilm ve
Animasyon Stüdyosu’nda bir araya geldiğimiz
çiftle, sevgiyi, aşkı ve düşlerini konuştuk.

Söze sevgiyle, aşkla başlayalım.
“Sevgi-aşk” sizin için ne ifade ediyor?
A: Sevmek karşılık beklemeden, emekle

All the beautiful words that have been written
or said about it are not enough to explain
love, about which the words will never end....
With Valentine’s Day on February 14, we
wanted to have as our guests a couple whose
love for one another is legendary throughout
Turkey. Kıraç and Şule Bilgiç have managed
to maintain their loving relationship while at
the same time working together in unity. We
met up with the couple at the Düşyeri Cartoon
and Animation Studio, founded by Ayşe Şule
Bilgiç, and talked to them about their life, love
and dreams.

Let’s begin with the word itself. What
does “love” mean to you?
A: Loving is something you can only pursue

sürdürülebilen, aşksa insanı bir anda ele
geçiren, onu kontrolsüzce yönlendiren bir
duygu.
K: Sevgi bilinçli bir şey, aşk ise bilinçsiz.
Sevgi, üzerinde durulması gereken bir duygu.
Sevginin, insanoğlunun evriminin sonu
olduğunu düşünüyorum. Burada, Cengiz
Aytmatov’u da anmadan geçmek olmaz: “Sevgi
emektir.”

with working on it and without expecting
the same in return. Being in love on the
other hand.
K: Loving someone is a conscious choice, being
in love isn’t. Love is something that seeks
attentiveness. I think love is the culmination of
human evolution. Like Cengiz Aytmatov said:
“Love is work”.

olduğumu düşünüyorum. Onu arıyordum
buldum. Ama onsuz da onunla birlikteymişim
gibiydi. Fiziksel olarak ise birbirimizi tanıyalı
15 yıl oldu.

was looking for her all that time, and I found
her. But even without her it was like we were
together. Physically, we know each other for
15 years.

Birlikteliğinizin kaçıncı yılındasınız?
A: Benim sayılarla aram hiç iyi değil.
K: Ben doğduğumdan beri Ayşe’yle beraber

For How many years you are together?
A: I’m not good with numbers (laughs).
K: I feel like I’ve been with Ayşe since birth. I

Kıraç ve Ayşe
Şule Bilgiç çifti,
röportajı
yaptığımız
tarihte,
Türkiye’nin ilk
milli çizgi film
kahramanı
“Pepee”nin
sinema filmi
“Pepee: Birlik
Zamanı”nın
gösterime
girmesinin
heyecanı
içindeydi.

At the time of
the interview,
Kıraç and Ayşe
Şule Bilgiç
were excited
about the
release of the
feature-length
cartoon
“Pepee: Time
for Unity”,
featuring
Turkey’s first
national
cartoon
character.
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“En güzeli” dediğiniz an’ınızı sorsak...
A: Onlarca güzel an var ama Kıraç’ın benim için

"Ben
doğduğumdan
beri Ayşe’yle
beraber
olduğumu
düşünüyorum.
Onu arıyordum
buldum. Ama
onsuz da
onunla
birlikteymişim
gibiydi."

"I feel like I’ve
been with Ayşe
since birth. I
was looking for
her all that
time, and I
found her. But
even without
her it was like
we were
together."

yaptığı şarkıyı ilk dinlediğim an benim için çok
özeldi. Henüz düşüncelerimizin aynı zeminde
buluşmadığı, benim hiç beklemediğim bir andı.
Kalabalık bir arkadaş grubuyla birlikte beni de
evine davet etmişti. Evine gittikten yaklaşık 10
dakika sonra, herkes bir bahaneyle evden ayrılmış,
biz yalnız kalmıştık. “Sana bir şey dinleteceğim”,
dedi: “Şarkıda ne diyorsam odur.” Benim için çok
özel bir andı.
K: Öncesinde görüşüyorduk ama biz o şarkının
kayıtlarını Ayşe’den gizli yapmıştık. Ayşe’yle
onlarca güzel anımız var ancak bu çok özel.
Siz farklı alanlarda başarılı isimler
olmanızın yanı sıra iş konusunda birbirinizi
tamamlıyor, birlikte üretebiliyorsunuz. Bu
uyumu nasıl yakaladınız?
K: Birbirimizi seviyoruz ama uyumumuzun en

If we asked about your “best” moment...
A: There are lots of beautiful moments, but the

moment I listened to first song Kıraç wrote for me
was very special. It was completely out of the blue,
we weren’t quite on the same page yet. He invited
me to his house as part of a big group of friends,
but after we’d been there for about 10 minutes
or so, everyone else found some excuse or other
to go, and we were left alone. “I’m going to play
something for you”, he said. “Whatever I say in the
song, it’s true.” That was a precious moment for me.
K: Before then, we had been seeing each other, but
when I recorded that song, I kept it a secret from
her. We have shared many wonderful moments,
but this is very special.
While you’ve both been successful in your
own separate fields, you’ve also been able
to join hands and create work together.
How did you achieve this harmony?
K: We do love each other, but the secret to our

önemli nedeni, iletişimi sürekli, sıcak tutmak.
Aslında, dünyada ve ülkemizdeki vahim
olayların sebebinin de iletişim sorunlarından
kaynaklandığını düşünüyorum. Hepimiz için,
iletişimin yaşamsal önemi var.
A: Dünyadaki en büyük mucize iki insanın
birbirini anlaması bence. Tüm mucizeler bunu
takip ediyor.

harmony is constant, clear communication. I think
communication problems are at the base of all the
awful things happening in the world and in our
country. Communication is vital for all of us.
A: I think the biggest miracle on earth is when
two people truly understand each other. All other
miracles come in second.

şeyler verebiliyor olmak çok güzel. Onların
söyleyemediklerini söyleyebilmek beni çok mutlu
ediyor. Ama çocuklar konusuna gelince, dünyayı
çocuklar değiştirecek. Onun için Pepee’nin
omuzlarında çok ciddi bir yük var. Çok dikkatli
olmak gerekiyor. Bu anlamda Ayşe’nin yaptığı
şarkıları çok daha fazla önemsiyorum.
A: Bu seslerin büyük kitlelere dokunuyor
olmasındaki en büyük sebep, aslında,
karşımızdaki kitle ile ortak duygularımız.

give something to people. It makes me happy to
say what they might not be able to say. But when
it comes to children, it’s the kids who are going to
change the world. That’s why Pepee has such a huge
weight on his shoulders. We need to be careful.
That’s why I consider Ayşe’s songs more important.
A: The main reason behind the widespread appeal
of these voices is the emotion that we share in
common with our audience.

“Pepee mezunları” diyoruz (gülüyor). Filmi
onlar için yaptık. Mekân seçimi yaparken, kendi
değerlerimizi anlatmak istedik.

today “Pepee graduates” (laughs). They’re the ones
we made the film for. When we were choosing
locations, we wanted to focus on our own cultural

Bir neslin aşklarına Kıraç’ın sesi ve
şarkıları eşlik ederken bir başka nesil,
“Türkiye’nin İlk Milli Çizgi Film Kahramanı”
“Pepee”yle Ayşe Şule Bilgiç’in senaryosu
ve sesiyle, Kıraç’ın da müziğiyle büyüyor.
Türkiye’nin etkin sesli çiftlerinden olmak
nasıl bir duygu?
K: İşin sanatsal kısmı ve insanlara bir

20 Ocak’ta “Pepee: Birlik Zamanı” çizgi
filmi gösterime girdi. Filmde Pepee ve
arkadaşları, balonla, Adıyaman-Nemrut,
Şanlıurfa-Göbeklitepe ve Kapadokya’ya
gidiyor…
A: Bugün 8-9 yaşlarında olan çocuklara biz

52 • PEGASUS • ŞUBAT / FEBRUARY 2017

One generation grew up with Kıraç’s songs
as a background to their loves. Now,
another generation is growing up with
Pepee, “Turkey's First National Cartoon
Character”, whose story and voice belong
to Ayşe Şule Bilgiç and music to Kıraç. How
does it feel to be a couple with so much
influence in Turkey?
K: The artistic part is great, and so is being able to

The feature-length cartoon “Pepee: Time
for Unity” was released on January 20.
In the film, Pepee and his friends visit
Adıyaman-Nemrut, Şanlıurfa-Göbeklitepe
and Cappadocia in a hot air balloon...
A: We call kids who are eight or nine years old

İzleyen her çocuğun ve yetişkinin bu üç bölge
hakkında farkındalık edinecek olması bize ayrı bir
heyecan veriyor.
K: Anadolu’nun her yerinde arkeolojik anlamda
inanılmaz bir zenginlik var. Bu filmle çocuklar
arkeolojiye de ilgi duyacak.

heritage. We’re particularly excited to think that
every child and adult who watches the film will
learn something about each of these three places.
K: Anatolia has an incredible wealth of
archaeological sites. The film should awaken kids’
interests in archaeology.

sürece yalnızca başkalarının hayalinin işçisi
olabilirsiniz. Bu noktadan hareketle, Düşyeri’nde
onlarca düşümüz, onlarca projemiz var. Bundan
sonra her Şubat’ta bir Düşyeri sinema filmiyle
seyircimizin karşısında olacağız. TÜSİAD’la
birlikte, STEM+A’nın (Science, Tecnology,
Engineering, Mathematics+Arts - Bilim,
Teknoloji, Mühendislik, Matematik+Sanat)
Türkiye’de nasıl yaygınlaştırılabileceği üzerine
çalışıyoruz. Pepee filmindeki balon, Dede’nin
STEM+A laboratuvarında icat ettiği teknolojik
bir balon örneğin. Ayrıca çocuklar için çok güzel
sahne ve kitap düşlerimiz de var.

dreams of your own, all you can do is work at
constructing the dreams of others. Düşyeri is
based on this assumption, and we’ve got dozens
of dreams, dozens of projects. From now on,
Düşyeri will be releasing a feature film every
February. Together with TUSIAD, we’re working
on how to make STEM+A (Science, Technology,
Engineering, Mathematics+Arts) more popular
in Turkey. For example, the hot air balloon in the
Pepee film is an invention the grandfather puts
together in his STEM+A laboratory. We’re also
dreaming about some wonderful plays and books
for children.

fark var. Seyahat sırasında beş duyu organınızla
tanımlayabildiğiniz ve içselleştirebildiğiniz bir
deneyim söz konusu. Seyahat etmek, her insanın
fırsat buldukça yaşaması gereken bir deneyim.
K: Seyahat etmek zorunda olan insanlarız.
Turneler için otobüsle seyahat ederdik, artık
uçaklarla seyahat ediyoruz.
A: Artık turneler yok, turnalar var.
K: Turna Havayolu isimli bir havayolu şirketi mi
kursak Pegasus’a rakip (gülüyor)!

are completely different things. Travel involves
the use of all five senses. It’s an experience that
involves recognising a place and internalising it.
Everyone should travel when they get the chance.
K: We’re people who have to travel. We used to go
on tour in a bus, but these days we fly instead.
A: From now on it’s “Goodbye, tours; Hello,
toucans!”
K: Shall we set up a Toucan Airlines to compete
with Pegasus? (laughs)

Gelecek projeleriniz, düşleriniz neler?
A: Düşlemek çok ciddi bir iş. Hayal etmediğiniz

Seyahatle aranız nasıl?
A: Bir yeri bilmekle gitmek arasında çok büyük bir

What are your plans for the future?
A: Dreaming is very serious work. Without

Do you enjoy travelling?
A: Knowing about some place and visiting there

Ayşe Şule
Bilgiç
“Hayal
etmediğiniz
sürece
yalnızca
başkalarının
hayalinin işçisi
olabilirsiniz. Bu
anlamda
Düşyeri’nde
onlarca
düşümüz,
onlarca
projemiz var."

"Without
dreams of your
own, all you
can do is work
at constructing
the dreams of
others. Düşyeri
is based on this
assumption,
and we’ve got
dozens of
dreams,
dozens of
projects."
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DÜNYADAN ve TÜRKİYE’DEN GEZİ NOTLARI
TRAVEL NOTES from TURKEY and the WORLD

PARIS

Seyahat ••• travel

Yazı/By
NURDAN GÜNDOĞDU
(fooduristik.com)
İllüstrasyon/Illustration
YAV U Z AY D I N

Romantizmin dünya başkenti Paris’te bu kez bambaşka bir
keşfe hazırlanın! Ortamın büyüsüne kapılarak keyifle kahvenizi
yudumlayabileceğiniz yeni nesil kahveci önerileri sizi bekliyor.
Eminim kalbiniz, sizi bir gün mutlaka Paris’e götürecektir. Bu
büyülü buluşma gerçekleştiğinde de, bu şehirden kahvenin
tadını çıkarmadan dönmek olmaz elbette. İster masanızda bir
fincan kahveyle uzaklara dalıp gidin, ister yan masadaki sohbete
(hiç anlamamayı göze alarak) kulak kabartın, isterseniz içinde
bulunduğunuz an’ı yüzünüzde kocaman bir gülümsemeyle içinize
çekin... “Bir fincan Paris olsun” diye kendinizi sokaklara attıysanız
eğer, yeni nesil kahveci önerilerime göz atmanızı tavsiye edeceğim.
Başlıyoruz!
I’m sure your heart will take you to Paris one of these days. At that
magical moment of meeting, it just wouldn’t do to depart from the
city without enjoying a taste of Parisian coffee. You can sit with a
cup of coffee on the table and stare off into the distance, or listen
to the conversation at the table next to you, even though you might
not understand a thing. Either way, the moment will put a great,
big smile on your face... If you find yourself wandering the streets
looking for “a cup of Paris”, we’ve got some recommendations for
you. Here goes!
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PEGASUS
UÇURUYOR
FLY WITH
PEGASUS

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

Café Craft dâhil olmak üzere Saint Martin kanalının çevresinde açılan yeni
mekânlar, son zamanlarda popülerliğini artıran Marais bölgesinin tahtını
sallıyor. Bu civardaki mekânlarda, “Bohem-Burjuva (Bobo)” diye adlandırılan
kesim yerine daha “yenilikçi” bir kalabalık bekliyor sizi. Tadını çıkara çıkara bir
Paris kahve molası verebileceğiniz mekân, özellikle yaz aylarının yıldızı.
New venues like Café Craft that have been popping up around the Saint Martin
canal are vying in popularity with those in the Marais district, which has also
seen a recent upsurge in popularity. Rather than a bohemian-bourgeouise “Bobo”
crowd, the venues near the canal cater to a more “innovative” segment. You
can extend your Parisian coffee break as long as you like at this spot, which is
especially popular in summer.

24 RUE DES VINAIGRIERS, 75010

ŞUBAT / FEBRUARY 2017 • PEGASUS • 57

Seyahat ••• travel

Paris’e gitmeden önce yeme/içme konusunda biraz araştırma yapan herkes,
Boot Café’nin Instagram’da defalarca paylaşılmış olan o mavi kapısını mutlaka
görür. Evet, lezzetli kahvelerinin haricinde, yolu buraya düşenlerin fotoğraf
çekmelere doyamadığı harika bir atmosferi var. İçerisinin de oldukça küçük
olduğunu düşününce, yer bulup oturmak bile büyük şans. Güzel müzikler
eşliğinde kahvenizi yudumlarken akıp giden zamanın tadına doymak ne
mümkün. Size, bence bir “Cortado” yakışır.
Anyone who has done the slightest amount of pre-travel research as to what to eat/
drink while in Paris will have seen Boot Café’s famous blue door, which has been
shared thousands of times on Instagram. In addition to delicious coffee, the place
also offers a fantastic atmosphere that visitors just can’t stop photographing. It’s
rather small, so you’ll be rather lucky if you can find a table to sit down at. With
good music playing in the background as you drink your coffee, you won’t believe
how time flies. I think you’d do well to order a “Cortado”.
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“Güzel çünkü biz yaptık” gibi bir mottoları var. İddiaları büyük ve bunun
da hakkını veriyorlar. Basit ve yalın dekoru, lezzetli kahvesi ve güler yüzlü
servisleri, “İyi ki buraya gelmişim” dedirtiyor. Bu arada mekân, République
metro durağına yakın bir konumda. Holybelly’nin bulunduğu sokağı
keşfetmeden Paris’ten ayrılmamanızı öneririm. 2013 yılında açılan mekânın
mutfağında da, sezona göre değişiklik gösteren lezzetler yer alıyor.
Their motto: ‘It’s good because we made it”. That’s a very ambitious claim,
but Holybelly does it justice. The simple and stylish decor, delicious coffee and
friendly staff will all make you say, “I’m glad I came here”. Holybelly is close
to the République metro station, and I’d recommend that you don’t leave Paris
before discovering the street it’s located on. The kitchen has also been cooking up
seasonal delights since it first opened in 2013.
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İyi kahve içmek için en ideal adreslerin başında geliyor. Marais/Bastille
civarında yer alan Fragments, içinden hiç çıkmak istemeyeceğiniz
kahvecilerden. Espresso ile başlayıp kahvenin tadına vardıktan sonra, değişik
seçimlerle yolunuza devam edebilirsiniz. Aklınızda bulunsun, kahveye ilave
olarak burada lezzetli bir kahvaltı yapmak da mümkün.
One of the most ideal addresses for good coffee. Located in the Marais/Bastille
district, Fragments is one of those coffee shops you’ll never want to leave. You can
begin with an espresso to get the true taste of the coffee, and then have something
else for variety. Keep in mind that you can also have a delicious breakfast here in
addition to coffee.
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İşte, “İyi ki Paris’teyim” dedirten bir kahveci daha. Hem kahvesinin hem
tatlılarının hem de kahvaltısının lezzetini düşününce, gitmemek ve bu mekâna
zaman ayırmamak için hiçbir sebep olamaz diyorum. Mavi ve beyaz ağırlıklı
dekorunun da, ilham verici fotoğraf kareleri yakalamanızı sağlayacağını
söyleyebilirim. “Yeni nesil Parizyen” dediğiniz de böyle olur.
Here’s another coffee shop that will make you say, “It’s good to be in Paris”.
Considering its delicious coffees and desserts, and its delicious breakfast, there’s
no reason not to take time out to visit this cafe. I can vouch for the fact that the
interior decor of mainly blue and white will help you capture inspiring photos.
This is what being a “new-generation Parisienne” is all about.
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Jumeirah kumsalI-jumeirah Beach

DUBAI’DE
KIŞ ORTASINDA SICAK BIR HAFTA SONU KAÇAMAĞI
Dubai’de Kış Or tasında
Sıcak Bir
Hafta Sonu Kaçamağı

For a Warm Weekend Getaway in Midwinter: Dubai
Yazı ve Fotoğraf / Text and Photo D İ L E K Y E Ğ İ N S Ü (usengecsef.com, @ usengecsef)

Kuzey Yarımküre’nin kış mevsimini yaşadığı bugünlerde, güneşli bir hafta sonu
geçirmeyi istiyorduk. Pegasus’un İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan perşembe
günleri saat 22.30’da kalkan ve pazartesi günleri saat 09.00’da İstanbul’a varan uçuş
imkânıyla, aradaki üç günü dolu dolu yaşayabileceğimizi görünce, hemen Dubai
yollarına düştük. Yolculuğumuzun en keyifli ve lezzetli anlarını da sizler için derledik.
With the Northern Hemisphere in the grips of winter, we felt like spending a weekend in the
sunshine. As soon as we realised that getting on Pegasus’s 22.30 flight to Dubai from Istanbul’s
Sabiha Gökçen Airport on a Thursday and returning on a 09.00 flight on Monday would allow
us to enjoy three full days in Dubai, we jumped at the chance. Below, we’ve gathered up the
most enjoyable – and most delicious – bits of our trip just for you.
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Ramada Plaza

Jumeirah kumsalI-jumeirah Beach
Dilek Yeginsü

Jumeirah kumsalI-jumeirah Beach

Ramada Plaza

Jumeirah kumsalI-jumeirah Beach

Ramada Plaza

Ramada Plaza Jumeirah Beach

Konaklama için, Miami’yi örnek alarak inşa edilmiş olan
ve halk arasında “JB” veya “The Walk” da denilen Marina
bölgesindeki Ramada Plaza Jumeirah Beach’i seçtik. 17.
katta bulunan odamız harika bir manzaraya sahipti. 45
katlı bu otelin tüm odaları, balkonlu süitlerden oluşuyor.
Otelin kuzey cephesi ise mağaza ve restoranların yer aldığı,
cıvıl cıvıl Marina’yı ve bembeyaz kumlara sahip geniş plaj
alanını görüyor. Otelin önünden geçen tramvay ile sadece
iki durak giderek, tüm Dubai’yi baştan başa dolaşan metro
ağına ulaşabiliyorsunuz. Otelde meşhur Palmiye Adası
manzaralı zengin açık büfe kahvaltı, üç restoran ve iki
lounge bulunuyor.

Ramada Plaza Jumeirah Beach

For accommodations, we chose the Ramada Plaza Jumeriah
Beach, in the Marina district. Known as “JB”, or “The Walk”
by locals, it was constructed with Miami Beach in mind. Our
room on the 17th floor had a magnificent view. All the rooms
in this 45-floor hotel are suites with a balcony. The north
facade of the hotel overlooks the Marina, which is filled with
shops and restaurants, and a large beach of pure white sand.
The tram that passes in front of the hotel will get you to
the metro station in just two stops, and the metro will take
you to anywhere in Dubai. The hotel itself, which has three
restaurants and two lounges, offers a rich buffet breakfast with
views of the famous Palm Island.
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Fogueira: Ramada Plaza Jumeirah Beach’in 35. katında
yer alan ve Dubai’nin ilk Brezilyalı barbekü restoranı
olan Fogueira, panoramik açık hava manzarasına
sahip. Yemeğe başlarken açık büfeden salatanızı alıp
masanıza geçiyorsunuz. Sonra bir tarafında “Ara
verelim”, diğerinde “Devam” yazan kartın istediğiniz
tarafını çevirerek etlerin tadını çıkarıyorsunuz. 15
farklı çeşitte Brezilya eti, barbeküde pişirilip masalara
servis ediliyor. Mekânda canlı müzik dinleyip ve samba
şovlarını da izleyebiliyorsunuz. Dilerseniz, yemekten
sonra, yan taraftaki Sama Lounge’da nargile keyfi de
yapabiliyorsunuz.
JBR - The Walk

Çeşit çeşit kafe ve restoranların yer aldığı Marina bölgesi,
gerçek bir açık hava yaşam alanı. Birçok tanıdık Türk
markasının da yer aldığı JBR’da kısa süre evvel hizmete
giren Real Madrid Cafe’nin açılışına ise Ronaldo ve takım
arkadaşları katılmış. London Eye’dan sonra “dünyanın en
büyük dönme dolabı” unvanını alacak olan Dubai Eye’ın
inşaatı da bu bölgede devam ediyor.
Dubai Mall

Dünyanın en büyük alışveriş merkezi olan Dubai Mall’un
içinde 1200 mağaza, 120 kadar kafe ve restoran, buz pateni
pisti ve devasa bir akvaryum yer alıyor. Hemen yanında
bulunan dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa ve su
gösterileriyle, Dubai Mall’un keyfini tek bir günde çıkarmak
imkânsız.
The Cheesecake Factory: Ülkemize gelmesi senelerdir
yılan hikâyesine dönen The Cheesecake Factory, Dubai’ye
gelenlerin öncelikli uğrak noktalarından biri. Çeşit çeşit
cheesecake’lerin yanında, Amerikan mutfağından pek çok
alternatifin de bulunduğu mekânın “Fresh Strawberry” ve
“Salted Caramel”li cheesecake’lerinin tadı damağımızda
kaldı.
Five Guys: 30 yıllık, ABD’li fast-food zinciri Five
Guys’ın standart ve lezzetli hotdog’u, sandviçleri,
hamburger ve cheeseburger’inin yanı sıra, menüden
dilediğiniz malzemeleri eklettirerek kendi burger’inizi de
yaratabiliyorsunuz.
Manga Sushi: Dubai Mall’un ışıklı su gösterilerini gören
teraslara sahip restoranlardan biri olan Manga Sushi’de,
servis elemanlarının kostümleri, iç dekorasyondaki detaylar
ve duvarlardaki figürlerle kendinizi gerçekten bir manga
içinde hissedebilirsiniz. Sushi’lerinden; kızarmış karidesli
ve Antep fıstıklı “Aladdin” ile avokadolu ve yılan balıklı “The
Dragon Ball”u tavsiye ederim.
Burj Khalifa: Dubai’ye gelinir de dünyanın en uzun binası
görülmez mi? 828 metrelik bu haşmetli yapıdaki seyir
teraslarına önceden rezervasyon yapılması gerektiği için,
bu seferlik üst katlarına çıkamasak da, geceleri devasa bir
plazmaya dönüşen dış cephesini ve hemen önündeki su
gösterilerini keyifle izledik.
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Fogueira: Dubai’s first Brazilian barbecue restaurant,
Fogueira, is located on the 35th floor of the Ramada Plaza
Jumeirah Beach and boasts an open-air, panoramic view. You
start your meal by heading to the open buffet for your salad.
Then, 15 different types of Brazilian meat are barbecued
and brought to your table for your enjoyment – you just use
the double-sided card on your table, which says “Let’s take
a break” on one side and “Please continue” on the other.
Fogueira also features live music and samba shows, and,
if you’re interested, you can head next door to the Sama
Lounge and enjoy a post-meal hookah.
JBR - The Walk

Packed with cafes and restaurants, the Marina district is
an open-air living space. JBR is home to many familiar
Turkish brands, and when the Real Madrid Cafe opened here
recently, Ronaldo and his teammates were in attendance.
Construction is also progressing on the Dubai Eye, which,
when finished, will take over the London Eye’s title of
World’s Biggest Ferris Wheel.
Dubai Mall

Right next to the Burj Khalifa, the tallest building in the
world, is the Dubai Mall, the world’s biggest shopping
centre. The Dubai Mall is home to 1,200 shops, 120 cafes
and restaurants, an ice-skating ring, a huge aquarium and
beautiful water displays. It’s impossible to take in all of it in a
single day.
The Cheesecake Factory: One of the first places that
Turkish people who come to Dubai want to visit is the
Cheesecake Factory, a well-known chain restaurant that
still hasn’t made it to Turkey. Its menu includes a variety
of typical American dishes in addition to different kinds of
cheesecakes. We particularly enjoyed the Fresh Strawberry
and Salted Caramel cheesecakes.
Five Guys: Five Guys is an American fast-food chain with a
30-year history. Along with their standard, delicious hotdogs,
sandwiches, hamburgers and cheeseburgers, they also let you
create your own burger by choosing whichever ingredients
you want from the menu.
Manga Sushi: Manga Sushi is one of the restaurants in
Dubai Mall with a terrace overlooking the light and water
shows. The wait-staff’s costumes, the interior decor
and the figures on the wall will make you feel like you’re
really inside a genuine manga. When it comes to sushi,
I recommend the “Aladdin”, with grilled shrimp and
pistachio, and the “Dragon Ball”, with avocado and eel.
Burj Khalifa: You can’t leave Dubai without seeing the
tallest building in the world! This grandiose structure
is 828 metres in height, and its front facade turns into a
huge screen at night. We didn’t get to the top this time
because you need to book in advance to go up to the viewing
terraces, but we did enjoy watching the water shows in
front of the building.

Foguiera Restaurant

Foguiera Restaurant
Dilek Yeginsü

JBR - The Walk

Dubai Mall

The Cheesecake Factory

Five Guys

Manga Sushi

Burj Khalifa
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Kuzey Kıbrıs’ın güzeller güzeli liman şehri Girne, yaz
kış demeden insanları kendine çekiyor. Bir de bahar
yaklaşıyorsa, değmeyin keyfine…

Kyrenia, the beautiful harbour town in Northern Cyprus,
attracts visitors all year long. And with spring just around the
corner, it’s more enjoyable than ever...

Kış Günü
Bahar
Havası

G RNE

Spring is in
the air in
winter in 		
K YRENIA

PEGASUS
UÇURUYOR
FLY WITH
PEGASUS

İstanbul
Sabiha Gökçen
Havalimanı’ndan
Lefkoşa’ya
haftanın her günü
her şey dâhil
133,99 TL’den
başlayan fiyatlarla
uçabilirsiniz.
You can fly to
Nicosia from
İstanbul Sabiha
Gökçen Airport
with Pegasus’ daily
flights; all-inclusive
prices start at
133.99 TL.
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Huzurlu Bir Sessizlik

Sokaklarda korna sesi olmadığını fark etmek
ne yazık ki şaşırtıyor beni. Bildiğimizin aksine
zırt pırt korna çalmak yerine, beklemeyi
ve trafik kurallarına uymayı tercih ediyor
buranın insanları, ne garip! Ada halkını çok
seviyorum. Hayata bakışlarını gözlemlemek
bana zevk veriyor. İstanbul’dan, üstüme üstüme
yürüyen bir insan kalabalığının arasından çıkıp
geldiğim için burada da insanlarla kaldırımda
karşılaştığımda “kendimi nasıl kollarım”
diye düşünürken buluyorum kendimi. Oysa
onlar, daha aranızda 10 metre varken, ellerini
vücutlarının arkasına gizleyerek size yol verecek
kadar zarifler. Yerel halkla sohbet de çok keyifli.
Aksanlarına bayılıyorum. İngiltere’de evlerinde
kaldığım Kıbrıslı aile geliyor aklıma. Cümleye
Türkçe başlayıp İngilizce bitiren, çok güzel
insanlardı. Bu nedenle Kıbrıslılar artı birle
başlıyor benim sevgimi kazanmaya.
Tarihin Peşinde

Sahildeki Girne Kalesi mutlaka ziyaret
edilmesi gereken yerlerden. Çok iyi bir
şekilde korunmuş olan bu kalenin içindeki
Girne Batığı başta olmak üzere, Arkeoloji
Müzesi ve Orta Çağ dönemi canlandırmaları
oldukça etkileyici.

A Peaceful Quiet

Zırt pırt korna çalmak

Unfortunately, I’m surprised not to hear
cars honking their horns on the streets. How
strange that the people here would rather wait
and follow the traffic code instead! I really
like the people on this island. It’s a pleasure
to watch how they get on with their lives. I’ve
come here from Istanbul, where people are
crowded practically on top of each other, so
when I come face to face with someone on the
sidewalk here, I automatically think about how
to protect myself. But the people here are very
polite and actually give way to one another
when they’re walking down the street. It’s
also great fun to talk to the locals. I love their
accents. I remember the Cypriot family I stayed
with in England. They’d begin their sentences
in Turkish and finish them in English. They
were such lovely people, and they’re why I’m
predisposed to like the people of this island.

yerine, beklemeyi ve
trafik kurallarına uymayı
tercih ediyor
buranın
insanları...
Instead of honking
horns, people
here would rather
wait and follow the
traffic code
instead...

In the Footsteps of History

Located on the water’s edge, Kyrenia
Castle is definitely worth a visit. The main
attraction inside this very well-preserved
castle is the Kyrenia Shipwreck. The
Archaeology Museum and the medieval
tableaus are also rather impressive.
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Kalenin surlarında gezerken fotoğraf
çekmeyi de unutmayın sakın. Aslında
tarih, bu şehrin her yerinde. Kalenin yan
tarafından yukarıya doğru çıkan Arnavut
kaldırımlı sokaklarda kaybolduğumuzda
öyle güzel yapılar, öyle güzel insanlarla
karşılaşıyoruz ki. Bu adanın denizi, bulutları,
sokakları, tarihi dokusu “Beni fotoğrafla”
diye çağırıyor sanki. Benim için Girne,
sahilde denize karşı taşlara oturup iyot
kokusunu içime çekerken huzurun tadını
çıkartmak demek. Sırf bunun için bile bu
şehre gelmeye değmez mi?

Make sure you don’t forget to take photos as
you walk around the castle walls. History is
everywhere in this city. Wandering around
the cobblestone streets that climb up from
the castle you’ll run into so many beautiful
buildings and beautiful people. You can
almost hear the sea, clouds, streets and
historical fabric of the island calling out,
“Photograph me!” For me, Kyrenia means
sitting down on the rocks by the sea and
enjoying the peace and quiet as I breathe in
the salt air. Wouldn’t that alone be reason
enough for a visit?

Akşamları Bir Başka

At Night it’s a Different World

Girne’nin akşamları çok canlı. Her keyfe
göre yapılacak bir şey bulunabiliyor. Kahve
ya da farklı bir şey içmekse tercihiniz, ister
deniz kenarında ister meydanlarda, onlarca
seçenek var. Hem de canlı müzik eşliğinde.
Ya da kalenin kenarında, limana karşı sıra
sıra dizili minik restoranların birinde,
muhteşem manzara eşliğindeki romantik
bir akşam yemeğiyle ömrünüze ömür
katıyorsunuz.
Benim için Girne, sahilde denize karşı
kokusunu içime
Sırf bunun için bile

Night time in Kyrenia is full of life. There’s
something for everyone. Whether you want
to drink a coffee or drink something else,
there are dozens of options, either on the
seaside or out on the squares. And it comes
with live music. Or you could have dinner
at one of the little restaurants lining the
castle walls and overlooking the harbour,
making the most of the magnificent view
and romantic atmosphere.
taşlara oturup iyot

çekerken huzurun

tadını çıkartmak demek.
BUSE AGNADAY

bu şehre gelmeye değmez mi?

For me, Kyrenia means sitting down on the rocks

by the sea and enjoying

the peace and quiet as I breathe in the salt air. 		

Wouldn’t that alone be

reason enough for a visit?
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İstanbul Sabiha Gökçen
Fast Track hizmeti
Pegasus misafirlerine

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

FAST TRACK HİZMET NOKTALARI
FAST TRACK SERVICE POINTS

Fast Track hizmetini fasttrack.flypgs.com adresinden
yurt içi uçuşlarınız için 15 TL, yurt dışı uçuşlarınız için ise
22,50 TL ücret karşılığında satın alabilirsiniz.

You can purchase Fast Track service at the web site on
fasttrack.flypgs.com. Prices are 15 TL for domestic
flights and 22.50 TL for international flights.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda güvenlik ve pasaport kontrol
geçiş noktalarında Fast Track (Hızlı Geçiş) kullanarak yurt
içi ve yurt dışı seyahatlerinizde bu özel hizmet ayrıcalığının
keyfini çıkarabilirsiniz. Üstelik Pegasus misafirleri Fast Track
hizmetinden %25 indirimli olarak faydalanabiliyor. Misafirler,
Fast Track hizmet noktasında görevli personele satın alım
işlemleri sonrası mobil telefonlarına kısa mesajla gelen kodu
göstererek geçiş yapabilir.
At Sabiha Gökçen Airport, you can enjoy the privilege of using the
special Fast Track service at the security and passport-control
checkpoints when travelling on both domestic and international
flights. Moreover, as a Pegasus guest, you’re entitled to a 25%
discount when using Fast Track. After making their purchase,
guests will receive a mobile phone message containing a pass
code, which they will show to the Fast Track security staff service
to pass through the checkpoint.
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Konforlu,
Hızlı,
Kolay Geçiş
Comfortable,
Fast,
Easy Transition

Terminal Ana Girişi İç ve Dış Hatlar Giden
Yolcu Katı Orta Giriş Kapısı (Fast Track 		
tabelasının asılı olduğu giriş noktası)
Terminal Entrances | Domestic and 		
International terminals departures floor 		
common entrance (Entrance gate with 		
“Fast Track” sign)
İç Hatlar İkinci Güvenlik Kontrol Noktası
(İç Hatlar Giden Katı G ve H kontuarının 		
karşısında Fast Track tabelasının 		
bulunduğu nokta)
Domestic terminal departures floor 		
second security point (Domestic terminal
departures floor, just across G and H 		
counter, under “Fast Track” sign)
Dış Hatlar Giden Katı Pasaport Kontrol 		
Noktası (33 numaralı pasaport bankosu 		
Dış Hatlar Giden Katı Pasaport Kontrol 		
Noktası)
International Terminal passport control 		
point (International Terminal passport 		
control point counter 33 at the departures
floor)
Dış Hatlar Gelen Katı Pasaport Kontrol 		
Noktası (1 numaralı pasaport bankosu | Dış
Hatlar Gelen Katı Pasaport Kontrol Noktası)
International Terminal passport control 		
point (International Terminal passport 		
control point counter 1 at the arrivals floor)
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Hititlerden Asurlara, Perslerden
Makedonyalılara, Roma ve Bizans’tan
Selçuklulara, Dulkadiroğlu Beyliği’nden
Osmanlı’ya kadar tarihte birçok medeniyete
ev sahipliği yapan Kahramanmaraş,
Anadolu’nun kadim şehirlerinden biri olarak
ön plana çıkıyor.
Kahramanmaraş has been home to many
civilisations through the centuries, from the
Hittites to the Assyrians, from the Roman and
Byzantine Empires to the Seljuk state, and from
the Dulkadiroğlu tribe to the Ottoman Empire,
as such, it is one of the oldest cities in Anatolia.

PEGASUS
UÇURUYOR
FLY WITH
PEGASUS

İstanbul
Sabiha Gökçen
Havalimanı’ndan
Kahramanmaraş’a
haftanın dört
günü her şey
dâhil 64,99 TL’den
başlayan fiyatlarla
uçabilirsiniz.
You can fly to
Kahramanmaraş
from İstanbul Sabiha
Gökçen Airport with
Pegasus’ four days
a week; all-inclusive
prices start at
64.99 TL.
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B

ugüne taşınan kadim tarihi,
kültürel birikimi, eşsiz doğal
güzellikleri ve geleneksel el
sanatlarıyla Anadolu’nun en
eski yerleşim yerlerinden
Kahramanmaraş, ünlü tarihçi
Heredot’a göre adını, Eski
Hitit Komutanı “Maraj”dan almış. Bu güzel
kente “Markasi” demiş Hititler. Sonrasında,
bir dağ prensliği olan Gurgumlar, ona kendi
isimlerini verip “Gurgum” demiş. Kent, Roma
İmparatorluğu döneminde de “Germenicia”
ismi ile anılmış. Anadolu’nun fethinden
sonra, Evliya Çelebi’nin “Seyahatnâme”sinin
satırlarında belirttiği gibi “Kelimatları
lisan_ı Türki ve ekseriya halkı Türkmen”ler
yaşamaya başlamış bu topraklarda. Maraş,
Kurtuluş Savaşı’nda verdiği destansı
mücadeleyle de “Kahramanlık” payesiyle
ödüllendirilmiş. Kahramanmaraş bugün;
yaylaları, tabiat harikası mesire alanları,
Eshab-ı Kehf’i, Kapalı Çarşı’sı, tarihi ve
kültürel zenginliklerinin yanı sıra lezzetini
dağlarda yetişen orkidelerden alan
dondurmasıyla, ziyaretçilerine kucak açıyor.

With its long history, cultural treasures,
splendid natural beauty and traditional
handicrafts, Kahramanmaraş, one of
Anatolia’s oldest cities, derives its name
from an old Hittite army commander by
the name of Maraj according to Greek
historian Herodotus. This beautiful city
was called Markasi by the Hittites. Then
the Gurgums, who were a princedom over
the mountains called it Gurgum after
themselves. During the Roman Empire, it
was called Germenicia. After the conquest of
Anatolia by the Turks, just like Evliya Çelebi
describes in his travelogue, Turkic-speaking
people, particularly Turkmens, settled in the
area. Thanks to its legendary contribution in
winning the Turkish War of Independence,
the city’s Turkish name, Maraş, was prefixed
with the word “Kahraman”, meaning “hero”.
Today, Kahramanmaraş and its highlands
and flatlands, Eshab-ı Kehf, Covered Bazaar,
historical and cultural treasures, and its
special ice cream which derives its taste
from orchids growing on the mountains,
welcome visitors.
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Tarihi Zabun Konağı
1905 ve öncesi dönemde
diş hekimi ve doktor iki
Ermeni kardeşe ait olan,
1959 yılına kadar da postane
olarak kullanılan tarihi Zabun
Konağı, Kahramanmaraş
Ticaret ve Sanayi Odası
tarafından restore edilerek
turizme açıldı. Eda Alıç
ve Melahat Türkçapar’ın
işletmeciliğini yaptığı
Kapalı Çarşı girişindeki
konak, lezzet düşkünlerinin
vazgeçilmezi olmaya aday.
The Historic Zabun Mansion
The Zabun mansion used
to belong to two Armenian
brothers, a dentist and
a doctor, until 1905.
Afterwards, it was used
as a post office until 1959,
then restored by the
Kahramanmaraş Trade
and Commerce Union and
opened to visitors. Ran
by Eda Alıç and Melahat
Türkçapar, the mansion is
located at the entrance to
the Covered Bazaar, and it’s
a popular choice with food
enthusiasts.

The Lost City of Germenicia

Kayıp Şehir Germenicia

Kahramanmaraş’ın gizli kalmış tarihini bize
çok önemli bir antik kent olan Germenicia
anlatıyor. MS Romalı Komutan Gaius Caesar
Germanicus (Caligula) tarafından fethedilen
Maraş, bir dönem “Germenicia” ismi ile
anılmış. Geç Roma Dönemi’ni yansıtan
Germanicia, uğradığı istilalar ve yangınlar
sonucu yakılıp yıkılıp 1500 yıl boyunca
toprağın derinliklerinde kalmış.
Bilim çevrelerince yeri tespit edilemeyen
Germenicia’nın ilk izlerine 2007 yılında
yapılan kaçak kazılar sonucu ulaşılmış.
Dulkadiroğlu Mahallesi’nde bir evde kazı
yapıldığının tespit edilmesinin ardından
mozaiklerin yeri belirlenip koruma altına
alınmış. 2009-2010 yılları içerisinde de,
Kahramanmaraş Müzesi Başkanlığınca
yürütülen kurtarma kazısıyla antik kente ait
ilk yaşayan belge niteliği taşıyan mozaikler,
gün ışığına çıkarılmış. Daha sonra Namık
Kemal, Şeyhadil ve Bağlarbaşı mahallelerini
kapsayan 146 hektarlık bölgede, 17 alanda
daha mozaiklerin bulunduğu tespit edilmiş.
Ortaya çıkan eserler ışığında bu yerleşim
yerinin Germanicia Antik Kenti olduğu
bilimsel çevrelerce kabul edilmiş.
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The ancient city of Germenicia tells the
secret history of Kahramanmaraş that’s
been hidden in the history of civilisations for
centuries. Maraş joined the Roman empire
during the reign of Emperor Gaius Caesar
Germanicus, better known as Caligula, who
reigned between 37-41 BC. For a while it was
called Germenicia, and was a reflection of
the late Roman Empire. But conquests and
fires that followed razed it to the ground, and
it was buried underground for 1.500 years.
Despite efforts by scientists, Germenicia’s
location could not be discovered, but the
first clues to its location were discovered
during an unauthorised excavation in
2007. After the authorities found out that
an excavation was taking place in a house
in the Dulkadiroğlu district, the mosaics
were taken under protection. During 20092010, a rescue excavation took place, lead
by Kahramanmaraş Museum, and mosaics,
which served as the first tangible documents
of the ancient city, were discovered. Further
examples of mosaics were found in 17
different locations over a 146 hectare area
including the Kemal, Şeyhadil, and Bağlarbaşı
neighbourhoods. This resulted in the
acceptance of the hypothesis that those areas
constituted the ancient town of Germanicia.
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Uğurlu Şehir
Kahramanmaraş’ın en işlek
ilçelerinden Onikişubat da,
doğal güzellikleriyle şaşırtıyor.
Burada doğaseverlerce
keşfedilen bir cennet olan
2.300 metre rakımlı Uludaz
Tepesi Türkiye’nin en “uğurlu”
noktası. Burayı uğurlu yapan
ise sevimli ev sahipleri:
Bölgede koloniler hâlinde
yaşayan uğur böcekleri,
eşsiz görüntüleriyle tabiat
ananın Kahramanmaraş’a bir
lütfu.
Ladybug Hill
Onikişubat is one of
the liveliest districts of
Kahramanmaraş, and it
astounds visitors with its
natural wonders. The Uludaz
Hill, located at an altitude
of 2.300 metres, is one of
the most unique locations
in Turkey. What makes it so
unique are the creatures
that call it home: Ladybugs
live on the hill in colonies,
are like a gift from mother
nature.

Taze Bir Nefes: Başkonuş

A Breath of Fresh Air: Başkonuş

Nakış Nakış Bakır

Embroidered Copper

Kahramanmaraş kent merkezine 55
kilometre uzaklıktaki 1850 rakımlı Başkonuş
Yaylası, dört mevsim farklı güzellikleriyle
doğa tutkunlarının uğrak yerlerinden.
Zengin orman dokusu, 200’den fazla
endemik bitki türüyle cennetten bir köşeyi
andıran Başkonuş, tam anlamıyla bir oksijen
deposu. Yaylanın ziyaretçilerine çok güzel
bir de sürprizi var. Burada her an yaban
geyikleri ile karşılaşabilirsiniz. Kışın beyaz
karlar altında, yaz aylarında ise yemyeşil
görüntüsüyle ziyaretçilerinin hayranlığını
kazanan Başkonuş’ta, sedir, çam ve mezdeği
ağaçlarının arasına kurulan bungalov evlerde
konaklamak, çadırınız ve karavanınızla
kamp yaparak kır lokantasında eşsiz yöresel
lezzetleri tatmak planlarınız arasında olmalı.
El sanatları-zanaatlar deyince akla ilk
gelen şehirlerden biri Kahramanmaraş.
Kahramanmaraş’ta akla ilk gelen zanaat ise
“Bakırcılık.”Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan
Tarihi Kapalı Çarşı’nın dar sokaklarında
yükselen çekiç sesleri ile nakış nakış
işleniyor, insanlığın ilk kullandığı bu maden.
Binbir emekle hazırlanan kahve takımları,
paşa mangalları, sürahiler, vazolar, saksılar,
bakraçlar, sahanlar, artık ihtiyacın ötesinde,
kente gelenlerin en çok ilgisini çeken ürünler
hâline gelmiş.

80 • PEGASUS • ŞUBAT / FEBRUARY 2017

Başkonuş Plan is 55 kilometres from the
city centre, and it is located at an altitude
of 1.850 metres. It’s beautiful throughout
all four seasons, and popular with nature
enthusiasts. There’s a thick forest, and more
than 200 types of endemic plants have been
recorded in this heavenly corner offering the
freshest air. There’s also a surprise in store
for visitors: you can run into a wild deer at
any time. Başkonuş looks spectacular buried
under snow in the winter, and coated with
green in the summer, and you can stay at
bungalov houses amongst cedar, pine, and
fir trees. Or you could bring your own tent,
or driver over in a caravan. Tasting delicious
local food at one of the restaurants should be
amongst your plans.
When it comes to traditional handicrafts,
Kahramanmaraş is one of the first places
that come to mind, and the first material
that comes to mind is copper. On the narrow
streets of the historic Covered Bazaar in
Dulkadiroğlu, sounds of hammers are
heard as copper is meticiulously welded.
The first metal to be used by humans,
copper is transformed into coffee pots,
barbecues, pitchers, vases, pots, buckets, and
pans. These are some of the most popular
souvenirs with visitors to the city.
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Harry Potter’in Çarıkları Maraş’tan

Harry Potter’s Shoes are from Maraş

Ağacın Sanat Hâli

When Trees Become Art

Selçuklular’dan Dulkadiroğulları’na,
Osmanlı’dan Cumhuriyet Dönemi’ne kadar
Köşker ustalarının ellerinde şekillenen
“çarık” ve “yemeniler” hem günlük yaşamda
hem de özel günlerde Maraşlıların ayakkabısı
olmuş. Kahramanmaraş’ta Kopar ailesi eli
ile kuşaktan kuşağa uzanan bu geleneksel
zanaatı, artık ülke sınırlarını aşarak dünyaca
ünlü prodüksiyon firmalarının da dikkatini
çekmiş. Her aşamasında doğal manda ve kuzu
derisi, pamuk iplik ve kil kullanılarak elde
edilen yemeni ve çarıklar, “Harry Potter”,
“Truva”, “Yüzüklerin Efendisi”, “Eragon”,
“Fetih 1453” ve “Ulak” gibi gişe rekorları
kıran pek çok yerli ve yabancı filmde
kullanılmış.
Kahramanmaraş’ın canlılığını koruyan
geleneksel zanaatlarının en önemlilerinden
biri de oymacılık. Ahilik kültürünün en
güzel örneklerinden birini oluşturan oyma
ustaları, ceviz başta olmak üzere şimşir,
meşe ve ıhlamur ağaçlarının kurutulmuş
kerestelerini, estetik motiflerle süslüyor.
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The traditional shoes of Maraş, the “çarık”
and the “yemeni”, have been produced by
master artisans since the time of the Seljuks,
and they’re popular both for daily use and
for special occasions. This traditional art,
practiced through the generations in the
city, most famously by the Kopar family,
has transcended the boundaries of the city
and caught the attention of world famous
production companies. The shoes are made
with natural buffalo hide and sheepskin,
cotton threads, and clay, and have so far been
used in many national and international
blockbusters, such as the Harry Potter film
series, “Troy”, “Lord of the Rings”, “Eragon”,
“Fetih 1453”, and “Ulak”.
Another traditional handicraft still popular
in Kahramanmaraş is wood carving. Wood
carvers carry the tradition of historic guilds
into our day, and they decorate dried planks
of wood, particularly those from walnut,
boxwood, oak, and linden trees with eyecatching designs.
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Pegasus
Ekopark
Yeni Yerinde!

A New Spot for Pegasus Ekopark!
Pegasus Hava Yolları’nın, ana üssü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nı
kullanan misafirlerine otopark hizmeti sağlayan Ekopark, yeni yerinde hizmete
devam ediyor. Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yanında, merkezi konumu ve
genişleyen araç kapasitesiyle Ekopark’ta günlük kullanımda indirim de yapılarak,
fiyatı 10 TL olarak belirlendi. Yeni Ekopark’ta fiyatlandırmada yapılan diğer
değişikler ise şöyle: İlk bir saat kullanım ücretsiz, otomobiller için 1-3 saat arası
5 TL ve 3-24 saat arası 10 TL.
Ekopark has been continuing to provide parking services to guests of Pegasus
Airlines at its new location at the airlines’ main hub, Sabiha Gökçen Airport.
Ekopark is centrally located next to the Sabiha Gökçen Airport and has an enlarged
vehicle capacity. With the discount for daily use, the price for parking comes to
10TL. Other changes in pricing at the new Ekopark are as follows: Up to one hour:
free parking; 1-3 hours (automobiles): 5 TL; 3-24 hours: 10 TL.
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Lifestyle
İYİ BİR YAŞAMA DAİR
ABOUT A BETTER LIVING

Yaşam ve Stil ••• lifestyle

Wilco’nun
Evinde Bir Gün
A Day in the
House of Wilco
Söyleşi/Interview S E M A U S LU
Fotoğraf/Photo H A K A N AY D O Ğ A N

Ekranların sevilen yüzü, modern zaman seyyahı ve lezzet avcısı
Wilco Van Herpen’i evinde ziyaret ettik. Kendisi, eşi Gonca ve kızı
Şira’nın bizi ev ahalisinden biri gibi hissettirdiği konukluğumuz
boyunca devam eden hoş sohbetin tadı damağımızda kaldı.

We visited popular TV personality, modern traveller and gourmand
Wilco Van Herpen at his home. During our visit, he made us feel like
part of the family, and we had a great time chatting with him, his
wife Gonca, and his daughter Şira.
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Soğuk bir kış günü. Wilco’nun Zekeriyaköy’deki
evine doğru yoldayız. Eve yaklaştıkça önce dolu,
sonra da kar başlıyor. Öyle güzel manzaraların
içinden geçiyoruz ki... Yaklaşık bir saatlik
yolculuk sonrası eve varıyoruz. Kapıyı Wilco
açıyor ve ekranlardan alışkın olduğumuz güler
yüzü ve sıcaklığıyla bizi karşılıyor

A cold winter’s day. We’re on the way to Wilco’s
house in Zekeriyaköy. As we approach the
house, a hailstorm begins, and then turns to
snow. We pass through such beautiful scenery...
We arrive after about an hour’s drive. Wilco
opens the door, smiling and welcoming us, just
like we’re used to seeing him do on television.

Kendi Evimizdeymiş Gibi

Feeling Like at Home

Salona geçerken Wilco ve Gonca’nın 11
yaşındaki köpeği Luna yolumuzu kesiyor ve
bize çılgınca bir sevgi gösterisinde bulunuyor!
Onu da alıp rahat koltuklara hep birlikte
yerleşiyoruz. Bu sırada Wilco ve Gonca'nın
sekiz yaşındaki kızı Şira ortaya çıkıyor utangaç
bir gülümsemeyle ve hemen evde yiyecek ne
varsa önümüzdeki sehpanın üzerine dizmeye
başlıyor! Getirecek başka bir şey bulamayınca
da, şu uzun paketli sakızları elleriyle üçe bölüp
tabağa koyarak getiriyor! Çok tatlı ve sıcacık...
Üzeri Şira’nın getirdiği ikramlarla dolu, 17 yıllık
sehpadan bahsederken Wilco, Türkiye’ye ilk
defa 1987 yılında turist olarak geldiğini, 1999
yılında ise buraya yerleştiğini söylüyor. İlk
yıllarda özellikle dil konusunda biraz zorluk
çekmiş olsa da, zamanla bunun üstesinden
gelmiş. 2006 yılında, İz TV’de (şimdiki beIN İz)
program yapmaya başlamış Wilco.
Eşi Gonca’nın da söylediği gibi, Wilco, ne kadar
zaman geçse de amatör ruhunu ve yaptığı işe

As we walk towards the living room, Wilco and
Gonca’s dog, the 11-year-old Luna, ambushes
us and smothers us with dog kisses! We take
her with us, and we all sit down together on the
comfy armchairs. Just then, their eight-yearold daughter, Şira, emerges with a shy smile,
and starts to lay out in front of us a spread
containing everything in the house she can lay
her hands on! When she runs out of food, she
takes out a packet of chewing gum, divides the
sticks into three, puts them on a plate and brings
them to us. She’s such a sweetie...
While we’re talking about the 17-year-old coffee
table decked out with Şira’s offerings, Wilco
explains that he first came to Turkey as a tourist
in 1987 and then settled here permanently
after 1999. Although he had some problems
during those first few years, especially with
the language, he overcame them in time. In
2006, he began producing TV shows for Iz TV
(now Bein Iz). Despite the passage of time,

“Türkiye’nin o
kadar çok doğal
ve tarihi
güzelliği var ki,
bunları
korumak da
çok çaba
gerektiriyor.”
“Turkey has so
many natural
and historical
treasures that
preserving
them all
requires a
great deal of
effort.”
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“Otantik Türk
yemekleri
yapamıyorum,
içine hep farklı
baharatlar,
başka
malzemeler
eklemek
istiyorum.”
“I can’t cook
authentic
Turkish food; I
always want to
add different
spices and
other
ingredients.”

olan aşkını hiç kaybetmemiş. Wilco ve Gonca’nın
tanışma hikâyesi de aşk dolu: Yıl 2003... Wilco,
Gonca’yı İstanbul Film Festivali’nde sunum ve
tercümanlık yaparken görüyor ve o anda âşık
oluyor. Fakat onu bir sonraki festivale kadar
göremiyor. Bir sene sonra, Beyoğlu Sineması’nın
merdivenlerinde yeniden karşılaşan Wilco ve
Gonca, o andan sonra bir daha ayrılmıyor. O
an’ı şöyle hatırlıyor Gonca: “Bana bakarken
gözlerinin içi öylesine parlıyordu ki... O anda bu
adamın bana âşık olduğunu anladım.”
Profesyonel Hayatlar

İkisi de farklı iki mesleğin erbabı aslında. Aslen
aşçı ve fotoğrafçı olan Wilco, Türkiye’deki ilk
zamanlarında muhabirlik de yapmış. Vakti
zamanında Hollanda’da baba mesleği olan
aşçılıkla uğraşmış olsa da Wilco’nun aklı ve
kalbi hep fotoğrafçılıktaymış. Klasik Türk
Musikisi’nin büyük üstadı Hafız Burhan’ın
torunu Gonca Gürses ise önce İngilizce
öğretmenliğini bitirmiş, ardından İzmir’den
İstanbul’a gelip Mimar Sinan Üniversitesi
Konservatuarı’nda Opera Ana Sanat Dalı’nda
eğitim almış.
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as his wife Gonca says, Wilco has never lost his
amateur enthusiasm and love for his job. Wilco
and Gonca’s story is also a story of love: Wilco fell
in love at first sight when he saw Gonca working
as a presenter and translator at the Istanbul Film
Festival in 2003, but he couldn’t see her again
until the next festival. A year later, Wilco and
Gonca met on the steps of the Beyoğlu Cinema,
and they’ve been together ever since. Gonca says:
“His eyes just lit up so brightly when he looked at
me… I understood in a flash that this guy was in
love with me.”
Professional Lives

Both of them are professionals in different fields.
Wilco trained as a photographer, but he worked
as a chef during his early days in Turkey – after
all, his father had been a chef, and he needed
some way to make money. But his mind and his
heart were always on photography. Gonca Gürses
is the granddaughter of the renowned classical
Turkish musician Hafız Burhan. After graduating
as an English teacher, she moved from Izmir to
Istanbul to study in the Opera Department of the
Mimar Sinan University Conservatory.

Yaşam ve Stil ••• lifestyle
“Seyahat
ederken
gideceğimiz yere
ulaşmaya
çalışırken en az
onun kadar güzel
olan yerleri
kaçırmamamız
gerek.”
“While you’re
busy trying to get
to your
destination,
make sure you
don’t miss those
places on the
way that are just
as beautiful.”

Seyahat Aşkı

Seyahat etmek, Wilco’ya en çok keyif veren
şeylerden. Neredeyse Türkiye’nin her bölgesine
gitmiş olan Wilco, seyahate çıkmadan önce
gideceği yeri araştırıyor ve öğrendiği şeyleri,
gittiği yerin yerlisiymişçesine yaşıyor.
Türkiye’nin en sevdiği bölgesini sorduğumuzda
asla böyle bir ayrım yapamayacağını, her bölgenin
kendine özgü güzellikleri olduğunu ve önemli
olanın bunları görmek olduğunu söylüyor.
Görmek isteyip de göremediği bir yer var mı
diye sorduğumuzdaysa “Göbeklitepe” cevabını
alıyoruz. Defalarca Şanlı Urfa’ya gitmiş olmasına
rağmen bir türlü görememiş Göbeklitepe’yi.
Nevşehir’deki yer altı mağaraları ve Kaz Dağları
ise unutamadığı yerlerden.
Sizleri Unutmadı

Wilco’nun diğer seyyahlara da önerileri
var: Seyahatlerinizde yeni yollar keşfedin.
Yerlilerle konuşun, onlardan yeni yerler
öğrenin. Herkesin gittiği yolu tercih etmek
kolay olanı, siz kendi kafanıza göre belirleyin
rotanızı. Seyahatlerimizde hedefimize ulaşmaya
çalışırken en az onun kadar güzel olan yerleri
kaçırmamamız gerek. Wilco’dan son bir tavsiye:
Yalnızca bakmayın, görün...
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His Love For Travel

Travelling is one of the things Wilco enjoys most,
and he has visited almost every region in Turkey.
He’ll research wherever he’s going before his
trip so that when he arrives, he can use what
he’s learned to experience the place like a local.
When we ask him which part of Turkey he likes
best, he says he’d never be able to decide. Every
region has its own particular beauty; what’s
important, he says, is being able to see it. When
we ask him whether there’s anywhere in Turkey
he’d like to visit but hasn’t gotten to yet, he replies:
“Göbeklitepe”. He’s never been able to get there,
despite the many times he’s been to Şanlıurfa.
Two places that he has been to and could never
forget: the underground caves in Nevşehir, and
Mount Ida.
And Something for You

Wilco has some tips for fellow travellers: Discover
new routes on your journey. Talk to the locals,
find out about new places from them. It’s easy to
travel in everyone else’s footsteps; chart your own
route instead. While you’re busy trying to get to
your destination, make sure you don’t miss those
places on the way that are just as beautiful. And
one last tip from Wilco: Don’t just look, really see...
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Aşk Sofrası
Recipes For Love

Bu mevsimde serada yetişen
tazesini arayıp bulmak onun
için değer diye, afrodizyak
etkili çileği “ayın meyvesi”
seçtik. Sevgililer Günü’nde
afiyetle yiyebileceğiniz çilekli
tatlı tariflerimizi mutlaka
deneyin.
Considered an aphrodisiac, the
strawberry is our choice for
“Fruit of the Month”.
Strawberries fill up greenhouses
this time of year, so it’s worth
searching out fresh ones.
Valentine’s Day is the perfect
time to enjoy our strawberry
dessert recipes.
HAZIRLANIŞI:
Krema için süt, un, tozşeker, şekerli vanilin ve
yumurtaları derin bir kâsede mikserle çırpın.
Margarini sos tenceresinde eritin. Rendelenmiş
limon kabuğu ile sütlü karışımı ekleyin. Çırpıp
kısık ateşte muhallebi kıvamına gelene dek
pişirin. Ocaktan alın, arada bir çırparak
soğumaya bırakın. Hamur için un ve küp
şeklinde kesmiş olduğunuz tereyağını karıştırma
kabına alın. Yoğurun. Pudraşekeri ve yumurta
sarısını ayrı bir kapta çırpın. Unlu karışıma
ekleyip pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar
yoğurun. Hamuru 24 cm çapındaki tart kalıbının
büyüklüğünde açın. Kalıbın içine düzgün bir
şekilde yayın. Bir çatalla, hamurun üzerini eşit
aralıklarla (fazla kabarmaması için) delin. 180
dereceye ayarlı fırında 20 dakika pişirin. Jöleyi
paketin üzerindeki tarife göre hazırlayın. Tart
hamurunu fırından çıkarıp soğumaya bırakın ve
hazırlamış olduğunuz kremayı üzerine yayın.
Çilekleri iyice yıkayıp süzdükten sonra teker
teker jöleye batırıp kremanın üzerine dekoratif
bir şekilde yerleştirin. Buzdolabında birkaç saat
beklettikten sonra isteğe göre üzerine
pudraşekeri serpiştirerek servis yapın.
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Ç İ L E K L İ TA R T
Strawberry Tart

PREPARATIONS:
For the cream, use a blender to mix together the
milk, flour, sugar, vanilla sugar and eggs. In a
saucepan, melt the margarine, add the grated
lemon and milk, and continue stirring over a low
flame until it thickens into a pudding. Remove the
pudding from the heat and allow it to cool, stirring
occasionally. For the crust, cut the butter into
cubes, and knead together the butter and flour in a
bowl. In a separate bowl, beat the egg yolks and
confectioner’s sugar. Add the butter/flour dough
and continue kneading until all the lumps are
removed. Roll out the dough and spread it evenly
across a 24-cm pie tin. Using a fork, prick holes in
the dough, place the tin in the oven, and cook for 20
minutes at 180°C. Meanwhile, prepare the gelatine
according to the directions on the packet. Remove
the tart base from the oven, allow it to cool, and
spread the cream on top. Wash the strawberries
and drain them well. Dip the berries in the gelatine
one at a time and place them decoratively on top of
the cream. Let the tart sit in the refrigerator for a
few hours, remove and serve. If you want, you
can sprinkle some confectioner’s sugar on top
before serving.

SERVİS: 8 KIŞILIK
• 200 gram tereyağı
• 3 su bardağı un
• 1,5 su bardağı pudraşekeri
• 1 yumurtanın sarısı
KREMA İÇIN:
• 3 su bardağı süt
• 100 gr margarin
• 3 çorba kaşığı un
• 1 su bardağı tozşeker
• 1 paket şekerli vanilin
• 3 adet yumurta
• 1 limonun rendelenmiş kabuğu
ÜZERI İÇIN:
• 20-25 adet taze çilek (sera)
• 1 paket sade jöle
Serves 8
• 200 g butter
• 3 cups flour
• 1.5 cups confectioner’s sugar
• 1 egg yolk
For the Cream:
• 3 cups milk
• 100 g margarine
• 3 tbsp flour
• 1 cup sugar
• 1 packet vanilla sugar
• 3 eggs
• grated rind of 1 lemon
For the Topping:
• 20-25 fresh (greenhouse)
strawberries
• 1 packet unflavoured gelatine
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ÇİLEKLİ
PROFİTEROL

Strawberry Profiterole

HAZIRLANIŞI:
Margarin, su, tuz ve tozşekeri derin bir
tencereye aktarın. Yağ iyice eriyince unu ilave
edin. Sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına
gelinceye dek pişirin. Ocaktan alıp ılımasını
bekleyin ve mikserle yüksek devirde iyice
çırpın. Yumurtaları teker teker ilave ederek
tekrar çırpın. Hazırlamış olduğunuz hamuru
bir sıkma torbasına aktarın. Yağlı kâğıt serili
fırın tepsisine aralıklı olarak cevizden biraz
daha küçük parçalar sıkın. Önceden ısıtılmış
160 dereceye ayarlı fırında kabarıp hafif
kızarıncaya kadar pişirin. Piştikten sonra
fırının kapağını açmadan, fırının içinde
soğumaya bırakın. Kreması için puding tozu,
taze çilek ve sütü mikserle iyice çırpın.
Çikolata sosu için, çikolata hariç kalan tüm
malzemeyi sos tenceresinde karıştırın. Kısık
ateşte sürekli karıştırarak pürüzsüz bir kıvam
alana dek pişirin. Rendelenmiş çikolatayı
ekleyip çikolata eriyinceye kadar karıştırın.
Ocaktan alın, akıcı bir kıvamda kalması için
arada bir karıştırarak soğumaya bırakın.
Fırının içinde iyice kuruyup soğuyan hamurları
enine cep şeklinde kestikten sonra içlerine
çilekli kremadan doldurun. Servis tabağına
özenle dizip isteğe göre çikolata sosu dökerek
servis yapın.
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PREPARATIONS:
Place the margarine, water, salt and sugar in a deep
saucepan, heat until the fat is completely melted,
add the flour, and continue stirring constantly,
cooking until the mixture reaches a pudding-like
consistency. Remove from the oven and let cool.
Next, using an electric mixer on a high setting, beat
the mixture, adding the eggs one at a time. Transfer
this dough to a pastry bag, and squeeze amounts
just slightly smaller than a walnut onto an oven tray
lined with waxed paper. Cook in an oven preheated
to 160°C until the profiteroles puff up and begin to
brown. Once they are cooked, leave them in the
closed oven to cool. For the cream, use an electric
mixer to beat together the pudding mix, fresh
strawberries and milk. For the chocolate sauce, mix
together all the sauce ingredients except the
chocolate in a saucepan and cook over a low flame,
stirring constantly, until the mixture attains a smooth
consistency. Add the grated chocolate, and stir until
completely melted. Remove from the stove and let
cool, stirring occasionally to prevent the mixture
from hardening. After the profiteroles have
completely cooled, remove them from the oven,
make a slit in each one, and stuff them with the
strawberry cream. Carefully arrange them on a
serving dish, pour the chocolate sauce on top as
you like, and serve.

SERVİS: 6 KIŞILIK
• 125 gram margarin
• 1 tutam tuz
• 1 su bardağı su
• 2 tatlı kaşığı tozşeker
• 6 çorba kaşığı un
• 4 adet yumurta
KREMA İÇIN:
• 1 paket hazır vanilyalı puding (toz
hâlinde)
• 1 kâse taze çilek (sera)
• 1,5-2 su bardağı süt
ÇIKOLATA SOSU İÇIN:
• 3 su bardağı süt
• 1 çorba kaşığı mısır nişastası
• 1 su bardağı tozşeker
• 100 gram kakao
• 1 tatlı kaşığı tereyağı
• 80 gram sütlü kuvertür çikolata
Serves 6
• 125 g margarine
• pinch of salt
• 1 cup water
• 2 tsp sugar
• 6 tbsp flour
• 4 eggs
For the Cream:
• 1 packet vanilla pudding powder
• 1 cup fresh (greenhouse)
strawberries
• 1.5-2 cups water
For the Chocolate Sauce:
• 3 cups milk
• 1 tbsp cornstarch
• 1 cup sugar
• 100 g cocoa
• 1 tsp butter
• 80 g milk couverture chocolate
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HAZIRLANIŞI:
Orta boy bir tencereye sütü aktarın. Un ve
tozşekeri ilave edip muhallebi kıvamına gelene
dek pişirin. Ocaktan alın. Arada bir karıştırarak
ılımasını sağlayın. Üzeri için taze çilekleri
temizleyip mutfak robotunda tozşeker ile birlikte
çekin. Muhallebi ılıyınca servis bardaklarına
paylaştırın. Üzerlerine de çilekli püreden ilave
edin. İsteğe göre taze çilek ve nane yaprakları ile
süsleyip servis yapın.

ÇİLEKLİ VE
H İ N D İ S TA N C E V İ Z L İ
MUHALLEBİ

Strawberry-Coconut Pudding

SERVİS: 4 KIŞILIK
• 1 litre süt
• 1 su bardağı Hindistancevizi sütü
• 1 su bardağı un
• 1 su bardağı tozşeker
ÜZERI İÇIN:
• 1 büyük kâse çilek (sera) püresi
• 1 çorba kaşığı tozşeker
SÜSLEMEK İÇIN:
• Taze çilek
• Nane yaprakları
Serves 4
• 1 litre milk
• 1 cup coconut milk
• 1 cup flour
• 1 cup sugar
For the Topping:
• 1 large bowl of pureed
(greenhouse) strawberries
• 1 tbsp sugar
For the Garnish:
• A fresh strawberry
• Mint leaves
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PREPARATIONS:
Pour the milk in a medium-sized saucepan. Add the
flour and sugar, and continue cooking until the
mixture thickens to a pudding. Remove from the
heat and allow to cool, stirring occasionally. For
the topping, clean fresh strawberries and puree
them in a food processor along with the sugar.
When the pudding has cooled, divide it among the
serving glasses, and pour the strawberry puree on
top. Garnish with a fresh strawberry and mint
leaves. Serve.

Tanıtım Advertising

TOP MODELLERE
MEYDAN OKUYACAKSINIZ!

Bir kibrit kutusu peynir, iki zeytin…Yıllardır hayatımızda
diyet listeleri var. Her sonbahar kaydolduğumuz spor
programları… Vücudu şekillendirmek için o
bölgedeki yağ hücrelerinden kalıcı olarak
kurtulmak tek çözüm! Bölgesel yağlarınız şeklinizi
bozuyorsa 3D Lazer Lipoliz teknolojisinden faydalanın.
‘Simit’ dediğimiz pantolonların üzerine binerek canınızı
sıkan bel-göbek bandınıza, jinekomastinize (erkekte
meme yağlanması), gıdınıza bir an önce 3D Lazer
Lipoliz yaptırarak, hayatı daha keyifli hale
getirebilirsiniz. 3D Lazer Lipoliz ardından spor
yapmak müthiş bir zevk! Kaslarınız görünecek,
sporun sağladığı fit görüntüyü bölgesel yağ birikintileri
gölgelemeyecek! Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı
Opr. Dr. Arif Eroğlu ve Medikal Estetik Hekimi
Dr. Nüket Eroğlu ile 3D Lazer Lipoliz yöntemini konuştuk.

3D

Lazer Lipoliz bu konudaki en etkili yöntem. Nasıl
uygulanır, hangi bölgelere etki eder?

İnce kanüllerle cerrahiye gerek kalmadan yağların lazer ile
eritilerek alınması, ardından cildin ultrason ve radyo frekans
ile gerilmesidir. Lokal anestezi ile uygulanabilir.
Spor şekil için değil sağlık için yapılır. Hiçbir doku hiçbir yöntemle diğerine
dönüşemez. Yağlar kasa dönüşmez. Bu yüzden bilinçli pilates ve fitness hocaları,
personel trainingler, spor eğitmenleri kaslarını göstermek için öncelikle
yağlarından kurtuluyorlar. Bel bandı gitmeden abdomenler görünmüyor ne
yazık ki! Erkeklerde jinekomastik yağlı bir meme, göğüs kasları sporla iyice
şişirilirse daha büyük ve feminen görünüyor. Şekil değiştirme amaçlı spor
yapıldığında daha memeli ve göbekli bir görüntü oluyor. Gıdı spordan hiç
etkilenmiyor. Fit bir görünüm için öncelikle meme, bel-göbek bandı ve gıdıdaki
yağ dokusundan kurtulmak gerekiyor.
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BU BIR ILANDIR

Spor ile yağlar kasa dönebilir mi?

3D LAZER LIPOLIZ ILE TÜM GÖZLER
SIZIN ÜZERINIZDE OLACAK!
Diyet yaparak belli bir bölgeden kilo verebilir miyiz?

Diyet ile genel kalıp küçülür, şekil değişmez. İri elma daha
küçük bir elma olabilir ama muza dönüşemez. Bel göbek bandı
irileşmiş dümdüz bir vücuttan erkekte üçgen vücut, kadında çay
bardağına benzer kavisli bir vücut diyet yaparak oluşturulamaz.
3D Lazer Lipoliz’in üstünlükleri neler?

3D Lazer Lipoliz’de bölgesel yağ fazlalıklarına sırasıyla 3 sistem
uygulanıyor. Yağ hücrelerini patlatmak için iki ayrı dalga
boyuna sahip bir lazer, ardından cildi germek ve selülitleri
gidermek için radyofrekans ve ultrason uygulanıyor. Bu
sayede yağlar yok olurken cilt germe etkinliği de maksimuma
Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı OPR. DR ARİF EROĞLU ve Medikal Estetik Hekimi DR. NÜKET EROĞLU
çıkarılıyor. Uygulama sonrası cilt daha sıkı ve pürüzsüz
görünüyor.
“3D Lazer Lipoliz teknolojisiyle yağ hücre
Hangi bölgelere uygulanıyor?

sayısı azaltılıyor. Kilo alsanız bile uygulama
yapılan bölgenin şekli bozulmuyor.”

Bel, göbek, sırt, bacak içi, popo altı banana hattı, diz içleri, basen,
bacak ön yüzü, kollar ve gıdıya uygulanıyor. Erkeklerde en çok
bel-göbek bandına uygulanıyor. Sonrasında gıdı ve jinekomasti
geliyor. Özellikle kadınlarda bacak içi, kol içi ve gıdı gibi deri
sarkmasından çok korkulan bölgelerde ekstra cilt germe
Uygulama sonrasında nelere dikkat etmek gerekir?
etkisinden dolayı son derece güvenle uygulanıyor.
Bir hafta korse kullanımı dışında dikkat edilmesi gereken özel
Klasik liposuctiondan farkı nedir?
bir durum yoktur. Sonrasında dikiş alımı ya da pansuman
Klasik liposuction ucu keslin kanüllerle katı yağ dokusunun
gerektirmez.
rendelenme olayıdır. Bu yüzden ağrısı ve riskleri fazladır.
Etki kalıcı mıdır? Kilo alınca şekil bozulur mu?
Kanüller iri olduğu için giriş delikleri çok büyüktür. İyileşme
Yağ hücre sayısı azaltıldığı için yeni oluşturulan şekil kalıcıdır.
sonrası portakal kabuğu gibi pütürlü bir deri görüntüsü kalır.
Kilo alınırsa genel bir kalınlaşma olur, şekil bozulmaz. Kilo
Tekrar kilo alınınca girintili çıkıntılı görüntü iyice belli olur.
Liposuction işlemi, deri gerginliğine hiçbir katkıda bulunmadığı verilirse eski inceliğe tekrar dönülür.
için operasyon sonrası deride sarkma ve dalgalanmalar görülür.
Oysa 3D Lazer Lipoliz’de kanüller saç teli inceliğindedir, yağlar Yaş sınırı var mı?
Ergenlik sonrası yapılabilir. Özellikle bu yaş grubunda
eritilerek alındığı için yan etki söz konusu değildir. İzler belli
olmaz. Cerrahi kesi yoktur. Ciltte dalgalanma ve çökme olmaz, erkeklerde jinekomasti (meme büyümesi), kızlarda basen en sık
yapılan iki bölgedir. Orta yaşta ve ileri yaşta şekli bozan
aksine önceki haline göre daha gergindir.
yağlanmaların olduğu her bölgeye yapılabilir.
İyileşme süreci nasıldır?

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

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

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

İleri yaş grubunda hastalıklardan koruyucu mudur?

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

Yaşam ve Stil ••• lifestyle

SEVGİLİLER GÜNÜ
Valentine’s Day
Birbirini sevene her gün sevgililer günü. Ona
sevginizi farklı yollarla da olsa gösterebilmek
için önerilerimize göz atın.

When two people are in love, every day is
Valentine’s Day. For a new way to show your
love, take a look at our suggestions below.

PUMA

Dinamizmin en şık halini
bileğinde taşıması için.
Dynamism at its most chic, for
him to wear on his wrist.
ersa.com.tr

BULGARI ROSE GOLDEA

Onun tutkulu gül ve sofistike
misk gibi kokması için.
So she can smell like
passionate roses and
sophisticated musk.
bulgari.com

REMINGTON VACUUM
BAKIM KİTİ

Kişisel bakımına özen gösteren
sevgiliniz için.
For lovers who are meticulous
about their beauty routine.
spectrumbrands.com
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AVON ALPHA

Sevgilinizle eşsiz uyumunuzu
taçlandırmanız için.
To celebrate the unparalleled
harmony between you.
avon.com.tr

CASIO GA-700

Güçlü ve dinamik yaşam
tutkunu sevgililer için.
For couples passionate
about a strong and
dynamic lifestyle.
casiosaat.com

VICTORIA’S SECRET

Aşkın rengini kırmızı, zümrüt
yeşili, siyah ya da bordo
görenler için.
For those who think love
comes in red, emerald green,
black, or burgundy.

victoriassecret.com.tr
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Bu şehir öyle bir tarihi mirasa sahip ki, Roma
İmparatorluğu döneminden kalma Germenicia
Antik Kenti’nde yaşayan aristokratlara ait olduğu
tahmin edilen evlerin tabanlarında bulunan
mozaik eserler, dünün ve yaşanmışlıkların izlerini
günümüze yansıtıyor. Kazı çalışmaları devam eden
Germenicia’nın, tamamlandığında Türkiye’nin
en büyük açık hava müzelerinden biri olacağı
düşünülüyor.
Kahramanmaraş’ın ekonomisi, sanayi ve
ihracatıyla çok önemli bir yere ulaşmış durumda.
Yılda 5 milyar dolar sanayi üretimi bulunan
şehir, dev entegre tesislere sahip. Ekonomisi
tarıma dayalı iken 80’li yıllarda kalkınma hamlesi
başlatan kent, tekstil başta olmak üzere metal
mutfak eşyaları, elektrik üretimi, kâğıt sanayi ve
çimento sektörlerinde büyük ölçekli yatırımlarla
Türkiye’nin önder illeri arasına girdi. Bu yatırımlar
sayesinde Kahramanmaraş, en büyük 1.000
sanayi kuruluşu sayısı bakımından Türkiye’de
ilk 11 şehir arasında yer alıyor. Bugün gelinen
noktada, 17 milyar TL ekonomik büyüklüğe sahip
olan Kahramanmaraş, Türkiye’nin en yatırımcı
illeri arasında. Kahramanmaraş, 2017 yılında
yine bu alanda yeni rekorlara imza atacağının
işaretlerini veriyor. Geçen yıla göre yaklaşık 3 kat

artış sağlayan yatırım teşvik müracaatları 600
r.
milyon TL’den 1,7 milyar TL’ye ulaşmış bulunuyor.
Türkiye’nin en stratejik alanlarından birisi olan
enerji sektöründe de, kurulu kapasite bakımından
k
lider olan Kahramanmaraş, 22 milyar kWh termik
ve hidrolik elektrik üretim kapasitesi ile ortalama
14 milyon konutun yıllık elektrik enerjisi ihtiyacınıı
karşılayacak güçte.
(FmNJÝJO#VHOF"SNBÚBOÎ
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Kahramanmaraş’ın zengin ve gizli kalmış bir
kültür hazinesinin izlerini taşıyor. Bu topraklarda
hüküm süren uygarlıkların bir mirası olarak
sunulan Maraş yemekleri 300’ün üzerinde
çeşide sahip. Bu zenginlik, yerel kültürün
temel ögelerinden olan beslenme ve yemek
alışkanlıklarıyla özgün bir lezzet durağı olan Maraş
Mutfak Kültürünün ortaya çıkmasını sağlamış.
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın
kalite ve güvenliğini tescillettiği ünlü Maraş
Biberi ise şehrin en önemli simgelerinden birisi.
Kahramanmaraş’ın en kurumsal markası ve ünü ve
lezzeti dünyaya yayılmış Maraş Dondurması ciddi
bir ekonomik zenginlik sağlarken tanıtımda da itici
güç rolü üstleniyor.
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NE YAPMALI ?

Yaşam ve Stil ••• lifestyle

ARGOS IN CAPPADOCIA

What to do?

D-RESORT GÖCEK

Kapadokya’nın büyülü coğrafyasında,
sevgilinizle romantik ve masalsı bir gün
geçirebilirsiniz.
You could spend a romantic, fairytale-like day
together in the magical atmosphere of
Cappadocia.

Hem kendiniz hem de sevgilinizin ruhunu
şımartmak istiyorsanız otelin Sevgililer Günü
için hazırladığı SPA paketini deneyebilirsiniz.
If you feel like pampering yourself as well as
your partner, you could try out the hotel’s
special Valentine’s Day spa package..

argosincappadocia.com

dresortgocek.com.tr

CHEF’S TABLE

ModaCruz’da ilk görüşte âşık olduğunuz ürünü,
Instagram'da #selamsevgili ve #modacruz
hashtag’i ile paylaşıp hediye çeki kazanan 10
şanslı kişiden biri olabilirsiniz.
Share the product you fell in love with at first
sight on modacruz.com using the hashtags
#selamsevgili and #modacruz on Instagram and
be one of 10 lucky people to win a gift card.

MODACRUZ

Mutfak akademisinin “Sevgililer Günü”ne özel
atölyesinde, birlikte sevgiyle yapacağınız yeni
lezzetler keşfedebilirsiniz.
At the kitchen academy’s special Valentine’s
Day workshop, you and your lover can
discover new dishes made together with love.
chefstable.com.tr

modacruz.com

ERCİYES KAYAK MERKEZİ

W LOUNGE SUPERJAZZ

Erciyes’in doruklarında, kar ve şöminenin
hayali bile güzel. Aşkı zirvede yaşayabilirsiniz.
Just thinking about sitting in front of the
fireplace and about the snowy peaks of Mount
Erciyes is a beautiful thing. Take your love to
the heights.

W İstanbul’da, Allen Hulsey & Ada Sanlıman’ın
14 Şubat’taki sahne performansı eşliğinde
romantik bir gece geçirebilirsiniz.
You could spend a romantic evening out at W
Istanbul, where Allen Hulsey & Ada Sanlıman
will be performing live on stage.

kayserierciyes.com.tr

wistanbul.com.tr
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Oğuzların Avşar Boyuna mensup Tecirli Aşireti
tarafından 160 yıl önce kurulan Türkoğlu,
Akdeniz bölgesinin tüm özelliklerini bünyesinde
barındıran şirin bir ilçe. Geçmişte Eloğlu olarak
anılan Türkoğlu, son dönemde sanayide gösterdiği
gelişimle dikkatleri üzerinde topluyor.
Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş,
ilçede yapılan sanayi yatırımı tutarının şimdiden
bir milyar TL’nin üzerine çıktığını belirterek,
sosyal, kültürel ve teknik belediyecilikte hayata
geçirdikleri birçok proje ile ilçenin kalkınma
hızını katladıklarını söyledi.
Özellikle bin 300 dönüm arazi üzerine kurulan
Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesinin ekonomik
hayata büyük canlılık kazandıracağını belirten
Okumuş, şunları kaydetti:
“OSB’ye kurulacak 29 fabrikamızın ilki
üretime geçerken, 23 tanesi inşaat, 2 tanesi ise
proje aşamasında.. Organize sanayinin dışında
ise tam 53 tane fabrikamız üretim yapmakta,
istihdam sağlamakta. Türkoğlu Organize

Sanayinin bitiminde ise 3 bin 500 vatandaşımız
daha istihdam edilecek. Bu gelişmelerle birlikte
ilçemizdeki konut ve ulaşım sektörünün
hızlanmasını ve önümüzdeki 10 yıllık süreç
içesinde 70 bin olan nüfusumuzun yüz bine
ulaşmasını bekliyoruz.
Bir diğer önemli yatırımımız ise 800 dönüm
arazi üzerine kurulacak olan Lojistik Merkez.
Denizi olmayan liman anlamına gelen bu
merkez, bir sanayi şehri olan Kahramanmaraş
ve dolayısıyla Türkoğlu’muz için bir fırsat.
Kahramanmaraş’ımızdaki sanayiciler, mallarını
burada pazarlayabilecekler, ihraç edebilecekler
ve aynı zamanda ithal edebileceklerdir. Lojistik
merkez tamamlandığında binlerce kişiye ekmek
kapısı olabilecek büyük bir tesis olacak. Bunun
yanında üniversite inşaatımız, devlet hastanemiz
TOKİ konutlarımız ilçemize canlılık katacak diğer
çalışmalar. Bütün bu projeler tamamlandığında,
ilçe ekonomisine ve nüfusuna büyük katkı
sağlayacaktır.”
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SEYAHATİNİZDE BAKIMSIZ KALMAYIN
Look After Yourself On Your Travels

L’ORÉAL PARIS MICELLAR
MAKYAJ
TEMİZLEYİCİ
Farklı cilt tiplerine
özel geliştirilen
Micellar, yüz, göz
ve dudak
makyajını tek
adımda
temizlerken cildi
tüm kirlerden
arındırıyor ve
parlama oluşan
bölgeleri
matlaştırıyor.
L’oreal Paris
Micellar Makeup
Remover:
Different versions
of Micellar have
been developed for
different skin
types, and it
removes face, eye,
and lip makeup in
one step as well as
cleansing the skin
and mattfying
shine-prone areas.
400 ML, 23,99 TL

CAUDALIE ROSE DE VIGNE
PARFÜM
Çiçek, meyve ve
bitki
karışımından
oluşan bu
parfüm, üst
notalarında
ferahlatıcı
narenciye, orta
notalarında
uşkun, alt
notalarında ise
gül esintileri
taşıyor.
Caudalie Rose
de Vigne
Perfume: This
perfume is a
mixture of
flowers, fruits,
and plants. You
can smell a
refreshing citrus
scent in its upper
notes, rhubarb in
its middle notes,
and rose in its
lower notes.
50 ML, 85 TL
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NUXE - HUILE
PRODIGIEUSE
KURU YAĞ
Yüzde 97,8
doğal içeriğe
sahip, çok
amaçlı bu ürün,
formülündeki
bitkisel yağlar
sayesinde tek
bir dokunuşla
yüz, vücut ve
saçları besliyor,
onarıyor ve
yumuşatıyor.
Nuxe Huile
Prodigieuse
Dry Oil: This
multi-purpose
product’s
ingredients are
97,8% natural,
and the
vegetable oils it
contains
nourishes,
repairs, and
moisturises
face, body, and
hair.
100 ML, 129 TL

URBAN CARE MACADAMIA OIL
FUSION SAÇ BAKIM
SERUMU
Zayıf ve yıpranmış
saçlara özel üretilen
bu serum, saçın
yeniden
yapılanmasına ve
güçlenmesine
yardımcı oluyor. UV
koruyucuları
sayesinde ısıya ve
çevresel faktörlere
karşı da koruma
sağlıyor.
Urban Care
Macadamia Oil
Fusion Hair Care
Serum: This product
is aimed towards thin
and brittle hair, and it
helps restructure hair
strands and make
them stronger.
Includes UV
protection and
protects against heat
and environmental
factors.
125 ML, 24,90 TL

AVÈNE PHYSIOLIFT
YEUX GÖZ
KREMİ
Yatıştırıcı ve
tahriş giderici
özelliklere sahip
bu ürün, göz
çevresindeki
çizgileri azaltıyor,
cildi sıkılaştırıyor,
gözaltı şişliğini ve
koyu halkaları
önlemeye
yardımcı oluyor.
Avene Physiolift
Yeux Eye
Cream: This
product has
soothing and
irritation-reducing
properties, and it
lessens the
appearance of
around-eye
wrinkles, makes
the skin firmer,
and helps prevent
under-eye bags
and dark circles
15 ML, 114,90 TL

Estetk ve
Güzellğn
Br Felsefes
Olmalı
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ençlk ve güzellk arayışı, tarhn her dönemnde
kadınların lgsn çekt. Estetğn gerçekleştrmek
stedğ, güzel üzernde düşünme sanatıdır. Estetk ve
güzellğn her ne kadar uygulamada br matematğ olsa da,
burada en öneml nokta, doktorunuzun estetğe bakış açısı
le szn bakış açınız br noktada uyum sağlamalıdır. Estetkte
bazı hekmler daha büyük değşmlerle fark yaratırken, bazı
hekmler se, küçük değşmlerle fark yaratmayı severler.
Seçm sze at, kend güzellk felsefenze uyan br hekmle
çalışmanız sz daha çok mutlu edecektr.
Güzellk, pek çok kşye göre değşen görecel br kavramdır.
Öneml olan, kşye özel bu sanatı uygulamaktır. Estetk, blm
ve sanatı br arada kullanarak, gençlk ve güzellk arayışlarına,
her geçen gün daha y çözümler bulmaktadır.
Her geçen gün, maj kavramının daha da güçlenerek öne
çıkması, estetktek yenlklern gttkçe sınır tanımaz br
hale gelmesne neden oldu. Yaşlılık karşıtı teknolojlern
çok lerlemes ve bz hekmlern bu konuda gttkçe artan
tecrübes ve etkn sonuçlar, amelyatsız yüz estetğnn
cazbesn gderek arttırdı.
Son zamanlarda, nçn güzelleşmek ve genç olmak
bu kadar öneml dye doktorumuza soruyoruz. Yılların
cldmzde bıraktığı zler tamamıyla slmek çok gerçekç ve
mümkün olmasa da, yaşlanma sürecn yavaşlatmak elmzde.

Yaşlılık karşıtı Antagng tedavler, yüz fadesnde değşklk
yapmadan, zamanla clde yenden gençlk ve güzellk
kazandıran çalışmalardır.
Kşsel majımızda, lk bakışta cldmzn önem tartışılmaz.
Öncelkle kend özgüvenmz, sonrasında da ş ve sosyal
yaşantıda daha y görünmek çn amelyatsız medkal estetk
uygulamalara htyaç duyuyoruz. Cldmzn güzel ve sağlıklı
görünmes çn, medkal estetk uygulamalar yanında düzenl
fzksel aktvte, sağlıklı beslenme ve dengel br kşsel gelşm,
bütünsel güzellğ tamamlayan unsurlardır.
Artık salt estetkl güzellkten zyade, doğal güzellğ
bozmayan küçük medkal estetk uygulamalar yanında,
fzksel ve ruhsal olarak da y olablmenn güzellğ
taçlandırdığını düşünüyorum. Bütünsel güzellk kavramını,
önümüzdek günlerde bzlerden daha sıkça duyacaksınız.
Estetkte, her dönem toplumsal beğenlern ve beklentlern
değştğn, farklılaştığını düşünürsek, estetğe bakış ve
güzellk kavramı zaman çnde sürekl rdelenmeldr.
Estetkte, doğal güzellğn korunarak uygulanmasının daha
çok öne çıktığı br dönemdeyz. Artık abartılı, fadesz, tek
tp yüzlern yern, kşnn tarzına özel çalışmalara bıraktığını
görüyoruz. Artık pek çoğumuz, doğal yaşlanmak yerne,
doğallığımızı koruyarak küçük estetk çalışmalarla, sağlıklı ve
güzel yaş almak styoruz.
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Blyorsunuz k, her zaman üzernde durduğum en öneml
nokta; estetk çalışmaların tıpkı br resm sanatı gb, küçük
dokunuşlarla uygulanmasıdır. Aynadak yansımamız le ruhsal
yaşımızın uyumlu olması çn de bu tedavlern şart olduğunu
düşünüyorum.
Dr. Mehtap Bayramoğlu’na sağlıklı, genç ve güzel br cldn
formülü nedr dye soruyoruz.
Bunun tek seanslık, muczev br formülü yok elbette.
Öncelkle herkesn medkal estetk konusunda devamlı gttğ
br doktoru ve yıllık kşsel br estetk takvm olması gerekyor.
Bu uygulamalarla yüz kontürünü yenden şekllendrmek,
cldn kaybedlen nem oranını yenden kazandırmak, cld
yenlemek ve yapılandırmak mümkün. Bu uygulamaların kısa
sürede uygulanablmes, ş ve sosyal yaşantıya hızlı dönüş
mkanı da bu şn kolay ve konforlu tarafı.
Dr. Mehtap Bayramoğlu, artık clt gençleştrme
uygulamalarının, ona başvuranlar çn, sağlıklı beslenme,
spor ve güzellk bakımları gb kşsel bakım rutnler
arasına grdğn fade edyor. Yen nesl ekolojk antagng
enjeksyonların artık daha çok kullanıldığını ve doğallıktan
yana clt dostu ürünler olduğunu vurguluyor. Böylece,
amelyatsız yüz gençleştrme şlemlerne başvurunun
her gecen yıl arttığını belrtyor. Hatta son zamanlarda
klnğne başvuran erkek hastalarının da, cdd oranda
arttığını belrtyor. Özellkle de, vücut formuna dkkat eden,
düzenl spor yapan erkeklern bu konuya
daha çok özen gösterdğn belrtyor. İş
hayatında da, daha çok beyaz yakalı ofs
çalışanları ve yönetclernn daha çok bu
şe lg duyduklarının altını çzyor. Artık
metroseksüel tanımı da, bu erkekler çn hç
de güncel br kelme değl. Kşsel öz bakımına
önem veren her erkek, bu tedavler artık
terch edyor dyeblrm.
Dr. Mehtap Bayramoğlu’na, klnğnde daha
çok hang medkal estetk uygulamaları
terch ettğn soruyoruz.
Benm çn en öneml nokta, zamanın ve
yerçekmnn cldmzde bıraktığı fade
bozukluklarıdır. Hç kmse sert ve asık fades
olsun stemez. Artık günümüzde agresflk
değl, poztf maj geçerl. Botoks ve estetk
dolgu le orta yüz lftng, genellkle lk
gelşte fade bozukluklarını düzeltmek çn
yaptığımız şlemlerdr. Doğal olacak mı sorusu
se, bzm hastalarımız çn hç güncel br soru
değl. Kşye özel çalışmalarla doğal olmaması
mümkün değl.

Yüzdek fade bozukluklarını hızla düzettkten sonra,
tedavde en çok sevdğm bölüm, cldn antagng tedavlerle
yenden yapılandırma ve gençleştrme aşamasıdır. Benm
çn en öneml nokta; kşye özel seçlmes gereken antagng
clt gençleştrme tedav programının seçmdr. Burada çok
öneml br noktanın üstünü çzmeden geçemeyeceğm.
Klnğmze gelen hastalar, yazılı ve görsel medyada
duyduğu tedavlerden zyade, muayene sonrası doktorunun
önereceğ ve gerçekten cldnn htyacı olan tedav
protokollern uygulamak ster. Bu konuda estetğ de blnçl
tüketmek gerekr. Amelyatsız yüz estetğ tedavlerndek
lk aşama, hastamızın muayenes sonrası brlkte karar
verp uygulayacağımız yol hartasıdır. Sonrasında düzenl
oluşturacağımız estetk takvm. Estetk takvm, tedavlern
belrl peryotlarda düzenl yapılmasını sağlar. Klnğmzde
estetk takvm olmayan hasta yoktur. Devamlılık, estetkte
sonuçların çok daha başarılı olmasını sağlar.

Dr. Mehtap Bayramoğlu, antagng clt tedav yatırımlara
çok önem veren ve bu tedavlerde de doğa dostu ürünler
kullanmayı terch eden br hekm. Doktorumuza bu
yatırımlara kaç yaşında başlamak lazım dye sorarsak.
Daha sağlıklı, genç ve güzel br clt çn, belrl dönemlerde
yaptığımız antagng yatırımlar çok öneml. Bu uygulamalar
özellkle 30 yaşından sonra başlanıp, cldn htyacına uygun,
belrl aralıklarla, her yıl yapılırsa, dnamk ve formda yaş
almamak mümkün değl. Özellkle
bu uygulamalar, tüm yüz, göz altı,
boyun, dekolte ve el üstü bütün olarak
uygulanmalı k, bütün olarak clt formu
korunsun.
En çok yaptığımız uygulamaları
sorarsanız... 30’lu yaşlarda daha çok,
Botoks, Mezoterap, Oksgeneo vtamn
ve leke bakımı, Btksel peelng, P
sstem somon dna, Bıoregen Alkal aşı,
Prp, Bıoexpander gençlk aşısı, Ekolojk
yen nesl dolgularla daha çok dudak
dolgusu, nazolabal, elmacık ve göz altı
dolgu uygulamaları.
Daha ler yaşlarda se, Botoks,
Lazerle clt gençleştrme, özellkle göz
çevres ve göz kapağı formunu düzelten
FDA onaylı Emerge Lazer ve Plexr gb
plazma uygulamaları, Ekolojk yen
nesl dolgular le yüzde bütünsel lftng,
Dolgulu Prp Matrx, Organk gençlk
pleryle amelyatsız yüz germe, yne P
;i%D\_kXg9XpiXdføcl
sstem somon dna ve Alkal aşı le clt
`ejkX^iXd1[id\_kXgYXpiXdf^cl
]XZ\Yffb1;i%D\_kXg9XpiXdføcl
gençleştrme çalışmaları yapıyoruz.

BURÇLAR
Horoscope

BOĞA I TAURUS

Bu ay başlayacak Jüpiter retrosu iş
ortamınız, günlük işleriniz ve sağlığınıza
düzenleme ihtiyacı getirecek. Bu ay
gerçekleşecek Ay tutulması ev ve aile
ilişkileriniz ve ailevi sorumluluklarınızla
ilgili bazı şeyleri gündeme taşıyacak. Ay
sonundaki Güneş tutulması da yeni bir
sosyal çevreye işaret ediyor.
KOÇ I ARIES

Bu ay gerçekleşecek Ay tutulması
çocuklar konusunda yaşanabilecek bazı
gelişmeleri işaret ediyor. Ay sonundaki
Güneş tutulması ise yaşanan birtakım
sorunlarınıza çözüm bulma adına bazı
adımlar attırabilir. Bu ay başlayacak
Jüpiter retrosu da evlilik ve ortaklıklarda
bazı düzenlemeler gerektirecek.

When Jupiter goes into retrograde this month,
you may feel like taking steps concerning your
work environment, daily routine and health.
This month’s lunar eclipse may bring home life
and familial relationships and responsibilities
onto your agenda. The solar eclipse at the
end of the month points towards a new social
circle.

The lunar eclipse that will take place this
month points to developments concerning
children. At the end of the month, the solar
eclipse could prompt you to take steps to
resolve certain problems. Jupiter begins to
go into retrograde this month, which could
lead you to make arrangements for business
partnerships or marriage.

İKİZLER I GEMINI

Bu ay gerçekleşecek Ay tutulması yakın
çevre, akraba ve kardeşleriniz ile ilgili bir
mücadelenin olabileceğini işaret ediyor.
Ay sonundaki Güneş tutulması da mesleki
konularda bir başlangıcı tetikleyebilir.
Bu ay başlayacak Jüpiter retrosu aşk
hayatınız ve çocuklarla ilgili konularda
gündemi değiştirebilir.

This month’s lunar eclipse points to the
possibility of friction among your close
acquaintances, family, or siblings. The solar
eclipse at the end of the month could spark
a new beginning in terms of career. When
Jupiter goes into retrograde this month, it
could change the agenda regarding your love
life or your children.

AKREP I SCORPIO

Bu ay başlayacak Jüpiter retrosu
sizi kendinizle baş başa kalmaya ve
koşturmalardan uzaklaşmaya teşvik
edecek. Bu ay gerçekleşecek Ay
tutulması iş konusunda bir atılım ya
da daha önce niyet edilmiş bir şeyin
sonuçlarını alma durumunu işaret ediyor.
Güneş tutulması da eğlenceli bir hobinin
başlangıcını tetikleyebilir.
TERAZİ I LIBRA

Bu ay gerçekleşecek Ay tutulması bir
arkadaş ilişkisi ya da bir ekip çalışmasının
stresini gündeme taşıyabilir. Ay sonundaki
Güneş tutulması da iş ortamınız,
görevleriniz ve sağlık adına yapılacak
girişimler açısından tetikleyici olacak.
Burcunuzda geri harekete başlayacak
Jüpiter olayların hızını kesebilir.

The stress behind a friendship or work
relationship could come to the fore with this
month’s lunar eclipse. The solar eclipse at the
end of the month could provide the incentive
to start a new work initiative or make a move
related to other responsibilities or health.
However, things could slow down as Jupiter
goes into retrograde under your sign.
110 • PEGASUS • ŞUBAT / FEBRUARY 2017

When Jupiter begins to go into retrograde
this month, you feel like taking some time
out for yourself and staying clear of chaos.
This month’s lunar eclipse points to a new
business venture, or the completion of
something you’ve already set your sights on.
With the solar eclipse, you might find yourself
a new and enjoyable hobby.

YAY I SAGITTARIUS

Bu ay gerçekleşecek Ay tutulması yurt
dışından gelecek bir haber, bir teklif,
planlanan bir eğitim ya da yolculuk planını
gündeme getirebilir. Ay sonundaki Güneş
tutulması da ev, aile ya da gayrimenkul
işlerini ön plana çıkaracak. Bu ay
başlayacak Jüpiter retrosu eski bir dostu
karşınıza tekrar çıkarabilir.

The lunar eclipse this month could bring
with it news from abroad, an opportunity,
or plans for study or travel. Home, family, or
real estate issues could become a priority
with the solar eclipse at the end of the
month. As Jupiter goes into retrograde this
month, you could end up coming into contact
with an old friend.

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

BAŞAK I VIRGO

Bu ay başlayacak Jüpiter retrosu evinizde
bir tadilat ve aile içi ilişkilerde bir düzenleme
gerektirebilir. Bu ay gerçekleşecek Ay
tutulması maddi atılımlar ya da daha önceki
bir finansal adımın sonucu ile yüzleşmeye
sebep olabilir. Ay sonundaki Güneş
tutulması da uzak bir seyahat ya da eğitim
planı doğurabilir.

When Jupiter goes into retrograde this
month, home repairs and a sorting out of
your family dynamics may be required. The
lunar eclipse this month could bring you face
to face with the consequences of previous
fiscal decisions or financial activities. The
solar eclipse at the end of the month may
give birth to new plans for education or longdistance travel.

Bu ay başlayacak Jüpiter retrosu
maddi konulara çeki düzen vermenizi
işaret ediyor. Bu ay gerçekleşecek Ay
tutulması yüzleşmek istemediğiniz bazı
kaygı, düşünce ve takıntılarınızı ortadan
kaldırmak adına fırsat sunacak. Terapiler
için iyi bir zaman. Güneş tutulması da
birliktelikle ilgili bir adım attırabilir.
ASLAN I LEO

Bu ay gerçekleşecek Ay tutulması
burcunuzda olacak ve sizin için hem yeni
adımlar hem de daha önceki adımların
sonucu açısından önemli olacak. Ay
sonundaki Güneş tutulması da bir yatırım,
borç ya da kaynak aktarımı ile bağlantılı
olacak. Jüpiter retrosu iletişim, eğitim ve
seyahat aksakları doğurabilir.

With Jupiter in retrograde beginning this
month, your need to put your finances in
order becomes clear. This month’s lunar
eclipse will give you the opportunity to let go
of certain anxieties, thoughts, and obsessions
that you might not want to acknowledge. The
solar eclipse could lead to a step towards a
new relationship.

This month’s lunar eclipse will occur under
your sign and will be important for you in
terms of both consequences of previous
actions and new steps you might take. The
solar eclipse occurring towards the end of the
month points to an investment, a debt, or a
transfer of funds. Jupiter in retrograde could
create problems related to communication,
education, or travel.

OĞLAK I CAPRICORN

BALIK I PISCES

Bu ay başlayacak Jüpiter retrosu mesleki,
terfi ve takdir konulu çabalarınızın
istediğiniz hızda sonuç vermemesine
neden olabilir. Bu ay gerçekleşecek Ay
tutulması ortak para, kredi, borçlanma ve
ödemeler konusunda dikkat gerektiriyor.
Güneş tutulması yakın çevrenizi
ilgilendiren başlangıçlara sebep olabilir.

Jüpiter retrosu yatırımsal konularda biraz
daha tedbirli ve sabırlı olmanız gerektiğini
işaret ediyor. Bu ay gerçekleşecek Ay
tutulması bir iş arkadaşınız ve aldığınız
bir görevle ilgili, bir tedavi ile alakalı
gelişmeleri tetikleyebilir. Burcunuzda
gerçekleşecek Güneş tutulması,
beklettiğiniz adımları attırabilir.

Jupiter turning retrograde this month means
that efforts you make towards recognition
or a promotion at work might not bear
fruit as quickly as you’d like. This month’s
lunar eclipse means you might need to pay
attention to issues related to shared funds,
loans, debts, or payments, while the solar
eclipse could produce new beginnings
involving those close to you.

As Jupiter goes into retrograde this month,
you’ll need patience and caution when it
comes to investment-related issues. This
month’s lunar eclipse may create new
developments concerning some task you’ve
taken on at work or treatment for an illness.
The solar eclipse, which will take place under
your sign, could prompt you to undertake
steps you’ve been delaying.

KOVA I AQUARIUS

Bu ay gerçekleşecek Ay tutulması
evlilik, ilişkiler, eşiniz ve iş ortaklıklarınız
konusunda bir somut gelişmenin
tetikleyicisi olabilir. Ay sonundaki Güneş
tutulması maddi açıdan bir kazanımı,
yeni para kaynağını işaret ediyor. Jüpiter
retrosu yarım kalan bir eğitimi, sınavı
tamamlama şansı sunabilir.

This month’s lunar eclipse could be the
catalyst for new developments concerning
marriage, relationships, your spouse, or your
business partner. The solar eclipse at the end
of the month points to monetary gains and a
new source of income. Jupiter in retrograde
could give you the chance to complete an
incomplete course or exam.
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UÇUŞ AĞIMIZ
Our Flight Network

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

PEGASUS YURT IÇINDE 32, YURT DIŞINDA 69 OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 40 ÜLKEDE 101 NOKTAYA TARIFELI SEFERLER DÜZENLIYOR.
PEGASUS AIRLINES OFFERS 32 DOMESTIC AND 69 INTERNATIONAL FLIGHTS TO 40 COUNTRIES AND 101 CITIES.
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Yukarıda yer alan harita, Pegasus’un yurt dışı destinasyonlarını göstermek üzere hazırlanmış bir grafik çalışmadır.
The map located above is a design work for Pegasus Airline’s scheduled international flights.
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UÇUŞ AĞIMIZ
Our Flight Network

Yukarıda yer alan harita, Pegasus’un yurt içi destinasyonlarını göstermek üzere hazırlanmış bir grafik çalışmadır.
The map located above is a design work for Pegasus Airline’s scheduled domestic flights.
PEGASUS YURT IÇINDE 32, YURT DIŞINDA 69 OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 40 ÜLKEDE 101 NOKTAYA TARIFELI SEFERLER DÜZENLIYOR.
PEGASUS AIRLINES OFFERS 32 DOMESTIC AND 69 INTERNATIONAL FLIGHTS TO 40 COUNTRIES AND 101 CITIES.

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

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

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

ONLINE CHECK-IN
HAVALIMANINDA SIRA BEKLEMEDEN
RAHAT UÇMANIN YOLU:

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

Havaalanında daha az kuyruk beklersiniz.
Varsa, bagajlarınızı size özel ayrılmış Pegasus Online Check-in
kontuarlarına teslim edebilirsiniz.
Yalnızca el bagajınız varsa, biniş kartınızın çıktısını havaalanına
gelmeden alarak ya da mobil barkodunuzu akıllı telefonunuza
indirerek, doğrudan uçuş kapısına gidebilirsiniz.
Pegasus Plus üyeleri Online Check-in yaptıklarında, havalimanı
Online Check-in’e açık ise yurt içinde 3 TL, yurt dışında 4 USD
değerinden başlayan UçuşPuan hediye edilmektedir.
Online Check-in işleminizi yaparken uçuşunuz için dilediğiniz
koltuk ve yemeği seçebilir, ek bagaj hakkına ihtiyacınız varsa
internet üzerinden yüzde 50’ye varan indirimlerle satın
alabilirsiniz.

WHAT THE BENEFITS OF ONLINE
CHECK-IN ARE:

It saves you the long wait at the airport.
If you have luggage, you can hand these over at Pegasus
Online Check-in counters reserved especially for you.
If you only have a hand baggage, you can print your
boarding pass before arriving at the airport or download
your mobile barcode to your smartphone and head
straight to the gate.
Pegasus Plus members can earn FlightPoints starting
from 3 TL for domestic and 4 USD for international flights
if the airport is open for Online-Check-in.
You can select a seat and pre-order a meal for your
flight during online check-in, and purchase extra baggage
allowance at up to 50% discount.

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

ONLINE CHECK-IN YAPILIR
CHECK IN ONLINE

HIZLI BAGAJ TESLİMİ
FAST BAGGAGE DROP-OFF

SADECE EL BAGAJI
ONLY HAND BAGGAGE

KAPIYA GİDİLİR
GO TO GATE

BİNİŞ KARTI-MOBİL BARKOD
BOARDING PASS-MOBIL BARCODE

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

ŞUBAT / FEBRUARY 2017 • PEGASUS • 115

DEĞERLİ MİSAFİRLERİMİZ
Dear Guests
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UÇAKTA TEHLİKELİ MADDE TAŞINMASI
No Dangerous Goods On Aircraft
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SIVI TAŞIMA KURALLARI

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

Hava yolu ile seyahat edecek
yolcuların, iç ve dış hat
uçuşlarında uçak içinde yanlarında
bulunduracakları sıvılarla ilgili
kısıtlama uygulanmaktadır. Kabin
bagajlarında taşınmasına sınırlama
getirilen sıvılar, uçak altı bagajlarında
hava yolu işletmesinin kuralları içinde
taşınabilecektir. El/kabin bagajı,
yolcuların son güvenlik kontrol
noktasından geçtikten sonra uçağın
içine götürdükleri bagajlardır.
The regulations on restrictions on
liquids that air travellers are allowed to
carry on board in their hand baggage
apply for domestic and international
flights. Liquids subject to hand baggage
restrictions may be carried in hold
baggage in accordance with the
regulations of airline management. Hand/
carry-on baggage is luggage passengers
carry on the plane with them after going
through the last security checkpoint.

KISITLAMAYA DÂHIL 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.

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

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

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

İSTISNALAR:
Özel durumlar göz önünde bulundurularak
kısıtlamada bir takım istisnalar uygulanacaktır.
Örneğin bebekle seyahat eden yolcuların
seyahat süresince yetecek miktarda mama, süt
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.

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

Şişe içindeki ZEYTİNYAĞI, PEKMEZ, BAL kontrol edilmiş
bagaj olarak yalnızca uçağın bagaj bölümünde taşınabilir.
Maksimum sınır, yolcu başına ambalajıyla birlikte 5 litredir.
Basınç altında sızıntı olmaması için şişenin %5’lik kısmı boş
olmalıdır.
Bagaj hakkı aşılıyorsa aşım ücreti ödenmelidir.
Eşya, deliği olmayan, sızıntı yapmayan bir plastik poşete
konulduktan sonra kilitli poşetse ağzı kilitlenecek, değilse
sıkıca bağlanacaktır. Daha sonra eşya, deliği olmayan, sızıntı
yapmayan ikinci bir plastik poşete daha konulduktan sonra
kilitli poşetse ağzı kilitlenecek, değilse sıkıca bağlanacaktır.
Eşya, iç kısmında koruyucu katmanı (köpük, havalı plastik vb.)
olan sert bir kutuya konulacak, kutu bantla kapatılacak ve isim
etiketi yapıştırılarak kutunun kime ait olduğu belirtilecektir.
Kutuya hava yolunun sorumluluğunu kısıtlayan Bagaj Etiketi:
“Limited Release Tag” yapıştırılacaktır ve check-in sırasında
misafirimiz tarafından imzalanacaktır.

5 KG

5 KG
5 KG

5 KG

Bottled OLIVE OIL, MOLASSES, HONEY can be carried as
checked baggage only at the aircraft hold.
Maximum 5 liters packed properly per each passenger
5% of the bottle must remain free to prevent leakage when
pressurized.
Excess fees apply if the baggage allowance is exceeded.
The container where the liquid is packed shall be put first
in a plastic bag, leak-proof and tightly closed with “zipperbag” or tied up. Next, it shall be put in a second plastic
bag, solid, leak-proof and tightly closed with “zipper-bag”
or tied up. They shall be put in a solid box with protective
layer inside (i.e. bubble, foam), taped and identified with a
name tag.
The parcel shall be tagged with the “Limited Release Tag’’
which limits the responsibility of the airline, and must be
signed by the guest at check-in.

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

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

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

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

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

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

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

Sigara içme
düzenlemelerine
uyun.
Do not ignore smoking
regulations.

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

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

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

Genel düzeni bozan
davranışlarda bulunmayın.
No disorderly conduct.

Korkutucu davranışlarda
bulunmayın.
No intimidating behaviour.

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

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

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

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

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

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

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

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

Duman algılayıcılarını kurcalamak
Tampering with smoke detectors

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

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

TEK TIKLA KARŞINDA

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

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

Nedir Bu Timatic?
What is Timatic?

Minimum
pasaport süresi
Minimum passport
validity requirement

Gereken
vergiler
Required
taxes/duties

Evcil hayvanların
seyahatleriyle
ilgili bilgiler
Requirements for
travelling with pets

Sağlık uygulamaları
ve önerileri
Health
regulations and
recommendations

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

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

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

Timatic Nasıl Kullanılır?
How to use Timatic?

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

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

3

2
Aldığın biletin PNR
numarası ve soyadınla
birlikte sisteme gir.

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

Enter the PNR number
on your ticket and
your surname.

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

!
ÖNEMLİ

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

IMPORTANT

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

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

HAYIR I NO

EVET I YES

EVET I YES

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

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

HAYIR I NO

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

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

EVET I YES

EVET I YES

HAYIR I NO

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

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

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

}

Dış Hatlar
International Line

}

İç Hatlar
Domestic Line

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

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

İÇ HAT UÇUŞLARDAN GELEN

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

DOMESTIC ARRIVALS

Dış hat uçuşa devamı olan
misafirlerimizin en kısa sürede terminal
değiştirmeden, üst katta bulunan gidiş
salonuna çıkmaları ve Dış Hat Pasaport
Kontrolü’nden geçerek uçuş kapılarına
gitmeleri;
İç hat uçuşa devamı olan
misafirlerimizin ise bagaj teslim salonuna
gelmeden iç hatlar transfer bankosuna
müracaat etmeleri ve üst katta bulunan gidiş
salonuna çıkarak uçuş kapılarına gitmeleri
önemle rica olunur.

Those of our guests who are continuing onto an
international flight are requested to proceed to the
departure hall, located one floor above the arrivals
hall in the same terminal, and then proceed to gate
after passing through passport control.
Those of our guests who are continuing onto
a domestic flight are requested to report to the
domestic flights transfer desk before making their
way to baggage claim, and then go to their gate
located one floor above in the domestic departures
hall.

DIŞ HAT UÇUŞLARDAN GELEN

Those of our guests who are continuing onto
an international flight are requested to report to
the international flights transfer desk before going
through passport control, and then continuing to
their gate located one floor above in the international
departures hall.
Those of our guests who are continuing onto
a domestic flight are requested to proceed to the
departures lounge located one floor above in the
same terminal after getting through passport control,
and after clearing security in the domestic departures
hall they can proceed to gate.

Dış hat uçuşa devamı olan
misafirlerimizin pasaport kontrolden
geçmeden Dış Hatlar Transfer Bankosu’na
müracaat etmeleri ve üst katta bulunan gidiş
salonuna çıkarak uçuş kapılarına gitmeleri,
İç hat uçuşa devamı olan
misafirlerimizin pasaport kontrolünden
sonra terminal değiştirmeden, üst katta
bulunan gidiş salonuna çıkmaları ve İç
Hat Güvenlik Kontrolü’nden geçerek uçuş
kapılarına gitmeleri önemle rica olunur.

INTERNATIONAL ARRIVALS

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

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

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

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

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

SUDOKU
ORTA Moderate

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

Resimdeki
aktör

Ankara’nın
bir ilçesi

Bir kıta adı

Öğrenci

Yetinme,
kanma
Radyumun
simgesi

Mucize
Boksta bir
yumruk
çeşidi

Boru sesi
Uzaklık
sözcüğü

Esenleme

Güney
Afrika
plaka imi

Bir nota
Gusto
Şişman
Bir kan
grubu

Protein
sentezi asidi
Tantalın
simgesi

İstanbul’da
tarihi kule
Ağ torba

Bir göz
rengi
Sirke asidi

Kaplumbağa

Yarış
bölümleri

Anıt

Tunus
plaka imi

Değerli
bir taş

Gökyüzü

Subaylar
Çok yaşlı
kimse

Mihver
Ne güzel,
ne iyi
Dünya’nın
uydusu

Kar
fırtınası
Bir bağlaç
GS’li bir
futbolcu

İlkel benlik
Sonsuzluk

Yetke,
sulta

Aza

Asya’da
bir ülke

Dağlalesi

Tekerlekli
kara taşıtı

Kesin
Yeterli
miktarda
olmayan

Sağlıklı

Hol

Bir tür
şeker

Bir meyve

Yarı

Ruh

Mahalli

Bir tür
balık ağı

Rey
Hayır
ünlemi

Budun ön
kısım eti
Tepe, zirve

Zorunlu

İnanma

İtina

Dal, kısım

Ayak

Akciğer

Gelir

Bir tür tavan
örtüsü

Hipodromda
bir bölüm

Atama

Uzak
karşıtı

Bir tür
kavun
Kesici
bir silah
Koca

Bir tür
içecek

Gökyüzü

Yasaklama

Evet ünlemi
Dar ve
kalınca
tahta
Ecdat
Su
Mesnet
Bir nota

Çok eski
tarih sözü
Yalnızlık
korkusu
Patlıcanlı
bir kebap

Hoş koku

Belirti, iz
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CROSSWORD
Fridge
Underground
train

Visualisation of data
Accessory
for businessman

“...
Symbol of Breathing”
(in
Osmium
medicine)
Talkative
Abbr. for
Corporate
Identity

A position
in a football
team

An unexpected failure
Short form for
preparation

A rare
mineral

A lost
continent
A mammal in
the Himalayas

International plate
code of
Argentina
A district
of Samoa
Abbr. for
Domain Name

A place to
sleep
Reﬂex,
twitch

A letter of
the Greek
alphabet

Titanic
sank
because
of an …

Jazz music
instrument

Learning
period while
applying
Limitless
Hello!

Before the
present

Thin,
vague

Male cattle

A curved
structure

A ﬁlm of
Spike Lee
A solvent
material

A God in
Sumerian
mythology,
Enki
Globe,
sphere
Internet
Protocol

Test
Symbol of
Chromium

Front sight
Internet domain
for Spain
A building
organic material

European
Conformity
Stag, buck
Opera song

Uncomfortable, risky
Symbol of
Darmstadtium
Surﬁng
material

Business,
work

A negative
response
Various Middle
Eastern dish

A blood
type

Brave,
Once more courageous

A sound
produced
by lion
Battle,
combat

A river
in Russia
Help,
assistance

Odense Personality
Boldklub, Food for
a Danish ﬁsh or other
football club animals
A spirit in
Persian
mythology
Journey

An owner
or employee
of an oil
company
Cult ﬁgure

Abbreviation
for id est
Symbol
of Silver
Volcanic
ﬂuid

James Cameron movie
Meaningless, absurd

Singer in
the picture

“... Harris”
(actor)

Coldly,
wintry

Ambitious
Transgression, divine
crime
A small
tropical
African tree

A business
entity
Perseverance,
resoluteness
Creative
activities

Symbol of
Aluminium
Cinder

Part of
the human
body
To exclaim
in pleasure
or surprise
Zero

The language
of ancient
Rome
A conjunction
A Japanese
religion

A famous
team of
Premier
League

Monster,
beast

Superﬁcial
reddening
of the skin
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CEVAPLAR I ANSWERS
KOLAY Easy

ORTA Moderate

4

2

8

1

5

9

6

7

3

7

1

2

6

3

9

8

5

4

1

9

6

3

7

4

8

2

5

3

5

4

7

1

8

9

2

6

3

7

5

8

6

2

9

4

1

9

8

6

4

2

5

3

7

1

9

8

1

4

2

3

5

6

7

5

9

1

2

4

3

6

8

7

5

6

4

7

1

8

3

9

2

2

6

7

5

8

1

4

3

9

7

3

2

5

9

6

1

8

4

8

4

3

9

7

6

2

1

5

2

4

3

6

8

1

7

5

9

4

3

8

1

6

7

5

9

2

6

1

7

9

4

5

2

3

8

1

2

9

8

5

4

7

6

3

8

5

9

2

3

7

4

1

6

6

7

5

3

9

2

1

4

8

International plate
code of
Argentina
A district
of Samoa
Abbr. for
Domain Name

R
A T
A
S H
A R
X
O R
P
H A
O D
N O
E B
E
B
A V
I O
T Y
A
O G
H E

Pilota yardım et
Help the pilot

A
İstanbul’da
tarihi kule
Ağ torba

F
Değerli
bir taş
Subaylar

ÇENGEL BULMACA

Z
Ne güzel,
ne iyi
Dünya’nın
uydusu

A
Aza
Tekerlekli
kara taşıtı

A
Sağlıklı
Bir tür
şeker

A

E
N
G
İ
N
A
K
Y
Ü
R
E
K

Mahalli

O
İtina
Gelir

İ
Koca
Gökyüzü

A
Yalnızlık
korkusu
Patlıcanlı
bir kebap

A

Öğrenci

T
A
L
E
B
E
GS’li bir
futbolcu

K
A
L
E
C
İ
K
Sonsuzluk

E
B
E
D
İ
Y
Y
Ö Z E
R A T
E R
S U M
E R E
L İ N
Yarı

Rey

Ankara’nın
bir ilçesi

Y
A
S
İ
N

Hayır
ünlemi

Zorunlu

Bir tür
içecek

Yasaklama

Yetinme,
kanma
Radyumun
simgesi

R
A
Yarış
bölümleri

E
T
A
P

İ
K
T
İ
F
A

T
T İ K
A
R
T O
T A Ş
N
E

Mucize
Boksta bir
yumruk
çeşidi

Boru sesi
Uzaklık
sözcüğü

Protein
sentezi asidi
Tantalın
simgesi

Kaplumbağa
Tunus
plaka imi

Mihver

T
D
A
O B
N A
E
S B A Ğ
I
S E
K S E N
T İ
K İ
K O
K A T
S O
K İ R
T İ
T
T
R İ E
T A N
A T A L
Y A N A
İ
I T
N İ Ş A

Esenleme

Bir nota

Gusto

Şişman
Bir kan
grubu

Bir göz
rengi

Sirke asidi

Gökyüzü

Kar
fırtınası

Bir bağlaç

İlkel benlik
Yetke,
sulta

Asya’da
bir ülke

Dağlalesi

Kesin

A
N
E
M
O
N

Hol

Bir meyve

Ruh

Bir tür
balık ağı

Tepe, zirve
İnanma

K
T O P
K O L A
A N
D
M O F O
A Z İ K
Dal, kısım

Ayak

Bir tür tavan
örtüsü

Hipodromda
bir bölüm

Bir tür
kavun
Kesici
bir silah

Mesnet

Çok eski
tarih sözü

P
A
Ecdat
Su

A
B
Belirti, iz
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Akciğer
Atama

Evet ünlemi
Dar ve
kalınca
tahta

Hoş koku

S
E Z
L A
A
M A
B
P İ
İ D
R E
İ
F A
A Z
N
İ N
U
Y A
A R
K
I R
N E

Fridge
Underground
train

Güney
Afrika
plaka imi

M
An unexpected failure
Short form for
preparation

P

Anıt

Before the
present

A

Çok yaşlı
kimse

Yeterli
miktarda
olmayan

Budun ön
kısım eti

Uzak
karşıtı

Bir nota

Test
Symbol of
Chromium

CROSSWORD

Resimdeki
aktör
Bir kıta adı

C
Opera song
Business,
work

J
A sound
produced
by lion
Battle,
combat

R
E
F
R
I
G
E
R
A
T
O
R
A river
in Russia
Help,
assistance

W A
I
E D

Cult ﬁgure

“... Harris”
(actor)

Volcanic
ﬂuid

Symbol of
Aluminium
Cinder

M A
S
S H

A Japanese
religion

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

Visualisation of data
Accessory
for businessman

“...
Symbol of Breathing”
(in
Osmium
medicine)
Talkative
Abbr. for
Corporate
Identity

A position
in a football
team

A place to
sleep
Reﬂex,
twitch

Learning
period while
applying
Limitless

Hello!

Thin,
vague

Male cattle

A ﬁlm of
Spike Lee
A solvent
material

L
I
B
E
R
O

A rare
mineral

B
E D
R N
Y
L M

A curved
structure

Globe,
sphere
Internet
Protocol

I

European
Conformity

Stag, buck
Uncomfortable, risky

D

Symbol of
Darmstadtium
Surﬁng
material

A negative
response
Various Middle
Eastern dish

A blood
type

K

Singer in
the picture

Abbreviation
for id est
Symbol
of Silver

A business
entity

Perseverance,
resoluteness
Creative
activities

The language
of ancient
Rome
A conjunction

A famous
team of
Premier
League

Superﬁcial
reddening
of the skin

Jazz music
instrument

A God in
Sumerian
mythology,
Enki

Internet domain
for Spain
A building
organic material

Odense Personality
Boldklub, Food for
a Danish ﬁsh or other
football club animals

O

An owner
or employee
of an oil
company

James Cameron movie
Meaningless, absurd

A lost
continent
A mammal in
the Himalayas

A
V
A
T
A
R

Coldly,
wintry

I
C
I
L
Y

Ambitious
Transgression, divine
crime

S
I
N
Monster,
beast

T

A spirit in
Persian
mythology
Journey

To exclaim
in pleasure
or surprise
Zero

M
U A
L
I P
C H
E A
B
E S
R T
G Y

A letter of
the Greek
alphabet

Titanic
sank
because
of an …

Front sight

Brave,
Once more courageous

A
G
A
I
N

B
O
L
D
A small
tropical
African tree

S
A H
R E
M A

Part of
the human
body

