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Her Şey Dahil Pasaport ile 51 ülkede günde 12,90 TL’dir. Dünyanın en geniş 4.5G ağı, teknolojinin tek markayla sunulduğu ülke sayısına göredir.
Aktif Red aboneleri, internet, SMS ve her yöne dakikalarını geçerli ülkelerde vergiler dahil günde 12,90 TL’ye kullanabilirler. Türkiye saatine göre 24:00’e kadar olan kullanımlara göre hesaplanır. 4.5G 
(IMT-Advanced) teknolojisinden teknolojiyi destekleyen cihazlar ve uyumlu SIM kartlarla faydalanılabilir. Vodafone, kendi markası ile dünyanın 14 noktasında verdiği 4.5G hizmeti ile dünyanın en geniş 
4.5G ağına sahip operatördür. 4.5G mobil internet hızı, kapsama alanına, coğrafi koşullara, şebeke yoğunluğuna, kullanılan cihaza ve bağlanılan siteye göre değişebilir. Vodafone’un kampanya ve tarife 
özelliklerinde ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır. Geçerli ülkeler ve detaylar: vodafone.com.tr/Red

Vodafone Red’le tarifeniz 
yurtdışında da geçerli

Vodafone

Vodafone Red’liler, tarifelerindeki
internet, dakika ve SMS’i yurtdışında da
Türkiye’deymiş gibi kullanıyor.

Arayın, gelelim: 0 850 250 20 55
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Pegasus Airlines CEO

DEAR GUESTS
Pegasus Airlines is Turkey’s 
Second-Largest Service Exporter 
During an awards ceremony organised by the 
Assembly of Turkish Exporters with the support 
of the Ministry of the Economy and attended 
by the prime minister of Turkey, Pegasus was 
recognized as the second among “Turkey’s  
500 Largest Service Exporters”. We take pride in 
being second in Turkey, following the principal 
established by our government that “the airlines 
belong to all of the people”, and we vow to do our 
share for our country’s development.

Flying is More Enjoyable with 
Pegasus Plus Points
As of right now, we have more than 2.5 million 
Pegasus Plus members. Pegasus Plus members 
earn points as they fly, and fly more with the points 
they’ve earned. During 2016, those of our guests 
who used Pegasus Plus won 25 million points and 
rewarded themselves with new destinations. I’d 
like to take this chance to thank all our Pegasus 
Plus members for choosing us, and wish them a 
pleasant flight.

Everything’s #bestwhereitbelongs 
During Winter School Break
As we leave behind the first semester of the  
2016-2017 academic school year, I want to 
congratulate all our students and teachers and wish 
you all an enjoyable winter break. During your 
holiday, you can fly to any of our 101 destinations in 
40 countries, including Turkey; enjoy local dishes 
in their original locations; listen to folk music with 
different folks; and discover vernacular architecture 
in its own home. Because in the Pegasus Family, we 
believe everything is #bestwhereitbelongs.

We look forward to seeing you on your next trip,
Enjoy your flight.

SAYGIDEĞER MİSAFİRLERİMİZ
Pegasus Hava Yolları Türkiye’nin İkinci 
Büyük Hizmet İhracatçısı
Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından T.C. 
Ekonomi Bakanlığı’nın katkıları ve Sayın 
Başbakanımızın katılımıyla düzenlenen 
“Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı” ödül 
töreninde ikincilik unvanını aldık. 2005 yılında 
“Uçmak herkesin hakkı” diyerek çıktığımız 
yolda, Türkiye ikincisi olmanın gururunu 
yaşıyor, ülkemizin gelişimi için üzerimize düşeni 
yapacağımıza söz veriyoruz.

Pegasus Plus Puanları İle Uçmak 
Daha Keyifli 
Bugün itibarıyla 2.5 milyonun üzerinde Pegasus 
Plus üyemiz bulunuyor. Pegasus Plus üyelerimiz 
uçtukça puan kazanıyor ve kazandıkları puanlar 
ile daha çok uçma şansı yakalıyorlar. 2016 yılı 
boyunca Pegasus Plus’ı kullanan misafirlerimiz  
25 milyon puan kazandı ve yeni rotalarla 
kendilerini ödüllendirdi. Bu vesile ile tüm Pegasus 
Plus üyesi misafirlerimize bizi tercih ettikleri için 
teşekkür ediyor, keyifli seyahatler diliyorum.

Yarıyıl Tatilinde de Her Şey 
#yerindegüzel
2016-2017 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısını 
geride bırakırken tüm öğrencilerimizi ve 
öğretmenlerimizi kutluyor, keyifli bir yarıyıl 
tatili temenni ediyorum. Tatilinizi ülkemizle 
birlikte dünyanın 40 ülkesinde 101 destinasyona 
yapacağınız seyahatler ile değerlendirebilir, 
yöresel yemekleri yerinde tadabilir, özgün 
müzikleri yerinde dinleyebilir, yerel mimari 
özellikleri yerinde keşfedebilirsiniz. Çünkü biz 
Pegasus Ailesi olarak her şeyin #yerindegüzel 
olduğuna inanıyoruz.

Yeni seyahatlerinizde buluşmak üzere,
Keyifli uçuşlar.
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YÖNETİM 
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PRODUCTION & PUBLISHING
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nevzatc@groupmedya.com

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

ÇAĞRI MERKEZİ CALL CENTER

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

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

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

Pegasus  Magazine, Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. adına Group Medya ve Bilgi 
Teknolojileri A.Ş tarafından T.C. yasalarına uygun olarak yayımlanmaktadır. Pegasus  
Magazine’nin isim ve yayın hakkı Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.’ye aittir. Dergide 
yayımlanan yazı, fotoğraf ve illüstrasyonların her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden 
alıntı yapılamaz. Yazıların sorumluluğu yazarlara, yayınlanan ilanların sorumluluğu ise 
sahiplerine aittir.
Pegasus  Magazine is published for Pegasus Airlines by Group Medya ve Bilgi Teknolojileri Inc. 
in accordance with the laws of the Turkish Republic. The name and publishing rights of Pegasus 
magazine are held by Pegasus Airlines. All rights are reserved that  pertain to the written 
materials, photographs and illustrations published in the magazine. Nothing in this magazine may 
be borrowed or reproduced without full credit being given to the source. The written materials are 
the sole responsibility of each of the writers, and the advertisements published in the magazine 
are the sole responsibility of each advertiser.
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16 I “LİMAN”LARA DAİR 
 ALL ABOUT THE “PORT”
Görsel sanatların çeşitli dallarından işlerin yer 
aldığı sergi, 4 Haziran’a kadar ziyarete açık.
The exhibit that contains a variety of visual art 
forms, is open to visitors until June 4.

18 I MANDALİNA BAHÇELERİ         
         ŞENLENİYOR 
 TANGERINE ORCHARDS COME     
         TO LIFE
10 yıl önce başlatılan şenlik, mandalina 
bahçelerinin korunmasını amaçlıyor.
The festival which was started a decade ago to 
ensure the survival of the orchards.

20 I İKİ GÜNDE İKİ REKOR
 TWO RECORDS IN TWO DAYS
Serbest dalış dünya rekortmeni milli 
sporcumuz Derya Can’dan iki yeni rekor geldi.
Turkish athlete and world freediving record-
holder Derya Can has garnered two new records

26 I “TARİH MEZOPOTAMYA’DA    
          BAŞLAR” SERGİSİ 
   EXHIBITION: “HISTORY BEGINS  
           IN MESOPOTAMIA”
Sergi, 23 Ocak tarihine kadar Louvre-Lens 
müzesinde ziyaretçilerini bekliyor. 
The exhibition awaits visitors at the Louvre-
Lens Museum until January 23.

28 I LONDRA ÇAĞDAŞ SANAT FUARI   
 LONDON CONTEMPORARY   
         ART FAIR
29’uncu Londra Çağdaş Sanat Fuarı, bu yıl 
18-22 Ocak tarihleri arasında gerçekleşiyor.
The 29th London Contemporary Art Fair takes 
place this year between January 18-22.

 PORTRE PORTRAIT

56 I NİLÜFER
Nilüfer, 45’inci sanat yılında Pegasus 
Magazine’in konuğu oldu.
In the 45th year of her singing career, Nilüfer is 
our guest this month at Pegasus Magazine.



HP, Windows 10 Pro ürününü önerir. HP ELITE SLICE 

Yepyeni bir masaüstü 
deneyimi

Güvenli, güçlü, kurumsal 
performans 
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 SEYAHAT 
          TRAVEL

72 I EĞLENCENİN EN BEYAZ HÂLİ 
 ENJOYMENT AT ITS WHITEST
Çocuklaşmanın, kartopu savaşı yapmanın, karda 
yuvarlanmanın ve kara doymanın tam zamanı!
It’s the perfect time to act like a kid, engage in 
a snowball fight, roll around in the snow and 
enjoy!

80 I ÇİKOLATA TADINDA BİR                  
  ŞEHİR: BRÜJ 
 A CITY THAT TASTES LIKE             
 CHOCOLATE: BRUGES
Belçika’nın muhteşem şehri Brüj’de büyülü 
bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız?
Are you ready for a magical journey in Bruges, 
wonderful Belgian city.

92 I YAŞANILASI ŞEHİR: BÜKREŞ 
         A CITY TO LIVE: BUCHAREST
Romanya’nın başkenti Bükreş’e adım 
attıktan sonra zamanın nasıl geçtiğini 
anlamayacaksınız.
You’ll be surprised how time flies once you set 
foot in Romania’s capital Bucharest.

   YAŞAM VE STİL            
        LIFESTYLE

110 I MANTIĞIN SONU GERÇEĞİN  
          BAŞLANGICI
 TRUTH BEGINS WHERE 
 LOGIC ENDS
Fotoğraf sanatçısı Roger Ballen, Pegasus 
Magazine’in konuğu oldu.
Photographer Roger Ballen is one of Pegasus 
Magazine’s guests.

114 I SAĞLIK VEREN ÇAYLAR 
 GET HEALTY WITH TEA
Kış boyunca içinizi ısıtacak sağlık kaynağı 
kış çayı önerilerimize mutlaka göz atın.
Take a look at our herbal tea suggestions that 
will keep you warm and healthy all winter. 

118 I BİAN TAŞINDAN    
          MİKRO-AKUPUNKTURA  
 FROM THE BIAN STONE TO    
           MICRO-ACUPUNCTURE
Akupunktur iğnesinin, binlerce
yıl önce başlayan yolculuğuna tanık olun.
Witness to the journey of the acupuncture 
needle began thousands of years ago.
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Siz Gezin “Piri” 
Anlatsın 
Seyahatiniz sırasında telefonunuza indirdiğiniz bir program, 
size gezdiğiniz yerlerin tarihi ve kültürü ile ilgili bilgiler versin, 
önünden geçtiğiniz, belki daha önce farkına bile varmadığınız 
binaların öykülerini anlatsın ister misiniz? İçerikleri tarihçi-
gezgin Saffet Emre Tonguç ve 27 yıldır Anadolu’yu dolaşan 
Türkolog Ali Canip Olgunlu tarafından hazırlanan “Piri-Sesli 
Yürüyüş Turu” isimli seyahat uygulaması, geziniz sırasında 
sizi yönlendirirken, bu yerlerle ilgili bilgi veriyor. Tonguç 
ve Olgunlu’nun sesinden tarih kokan, keyifli öyküler de 
dinleyebileceğiniz uygulamada şimdilik İstanbul’un bazı tarihi 
bölgeleri ile Edirne turları yer alıyor. Uygulamaya daha sonra 
Anadolu ve yurt dışından birçok şehir turunun ve İngilizce 
sürümünün eklenmesi planlanıyor. 

 googleplaystore/appstore
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LET “PIRI” BE YOUR TRAVEL GUIDE

How would you like to have an app on your phone give 
you information about the history and culture of the 
places you’re travelling through, telling you the stories 
of buildings as you pass by – buildings you might never 
even have noticed before? “Piri-The Walking Audio Tour” 
was created by historian-traveller Saffet Emre Tonguç 
and Ali Canip Olgunlu, a Turkologist who has been 
exploring Anatolia for 27 years. Piri guides you on your 
journey, giving you information about each stop along 
the way. You can listen as Tonguç and Olgunlu relate to 
you enjoyable stories out of history. For now, the app 
includes tours of some of Istanbul’s historic districts and 
Edirne available in Turkish, although different places in 
Anatolia and various foreign cities, as well as an English 
version, are expected to be added to the app in the 
future.  googleplaystore/appstore

TEKNOLOJİ TECHNOLOGY

Trend ••• hot wire





“Liman”lara Dair 
Coğrafi bir konum olmanın ötesinde, toplumsal ve ekonomik 
bir etkileşim alanı olan liman bölgeleri, İstanbul Modern’de 28 
Ocak’ta açılan “Liman” sergisinde farklı boyutlarıyla işleniyor. 
İstanbul’un deniz ve limanlarla ilişkisini ele alan sergi, liman 
çevrelerinde gelişen kültürel ve toplumsal hayatı mercek altına 
alırken, antik ticari liman Theodosius’tan (Yenikapı) başlayarak, 
İstanbul kentinin tarihini limanlar üzerinden anlatıyor. Resim, 
fotoğraf, yerleştirme ve video gibi görsel sanatların çeşitli 
dallarından işlerin yer aldığı sergi, “liman” kavramının sembolik 
ve metaforik açılımlarına da yer veriyor. Çelenk Bafra ve 
Levent Çalıkoğlu’nun küratörlüğünü üstlendiği sergi, 
4 Haziran’a kadar ziyarete açık.  istanbulmodern.org

SERGİ EXHIBITION
Trend ••• hot wire

ALL ABOUT THE “PORT”

The “Liman (Port)” exhibition opening at the Istanbul 
Modern on January 28 looks at the different dimensions 
of port regions, going beyond geographic location to 
examine the significance of ports as sites of social 
and economic interaction. The exhibit takes up the 
relationship between the sea and the ports of Istanbul, 
focusing on the cultural and social life that develops in the 
areas surrounding port cities. Through a variety of visual 
art forms that include painting, photography, installation 
and video, the exhibit, curated by Çelenk Bafra and 
Levent Çalıkoğlu, examines Istanbul’s historical ports, 
beginning with the ancient trading port of Theodosius 
(Yenikapi). The exhibit is open to visitors through June 4. 

 istanbulmodern.org
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ŞENLİK FAIR
Trend ••• hot wire

TANGERINE ORCHARDS COME TO LIFE

The Bodrum Bitez Tangerine Festival brings excitement 
to the Bodrum Peninsula between January 14-15. The 
festival was started a decade ago to promote the fruit 
and ensure the survival of the orchards. Activities are 
spread across Bitez, Yalıkavak, Turgutreis and Ortakent, 
the districts with the highest tangerine production. “Best-
Kept Orchard” and “Best Produce” prizes are awarded, 
and there’s even a “Tangerine Crate-Building Competition” 
to remind everyone how the tangerines were once 
transported to market in crates hoisted onto the backs 
of camels. The festival features stalls selling tangerine 
products including jam, crisps, soap, cologne and 
perfume as well as tangerine-flavoured Turkish Delight, 
and concerts are organized to liven up the activities.

 bodrum.bel.tr

Bodrum Bitez Mandalina Şenliği, 14-15 Ocak 
tarihlerinde Bodrum Yarımadası’nı şenlendiriyor. 
Mandalinanın hak ettiği değeri görmesi ve mandalina 
bahçelerinin yok olmasının önüne geçilmesi amacıyla 
10 yıl önce başlatılan şenlik, mandalinanın en çok 
yetiştirildiği bölgeler olan Bitez, Yalıkavak, Turgutreis 
ve Ortakent’e yayılıyor. “En Bakımlı Tarla” ve “En 
İyi Ürün” ödüllerinin verildiği şenlikte, geçmişte 
mandalinanın develerin üzerindeki semere bağlanarak 
taşınabilmesi için çakılan kasalara atfen “Mandalina 
Çakma Yarışması” da gerçekleştiriliyor. Şenlik boyunca 
mandalina lokumu, reçeli, cipsi, sabunu, kolonyası ve 
esansı gibi birçok mandalinalı ürünün satışa sunulduğu 
stantlar kurulurken, özel konserler bu etkinliği daha da 
renklendiriyor.   bodrum.bel.tr
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Mandalina 
Bahçeleri 
Şenleniyor
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Havalimanı’ndan 
Bodrum’a haftanın 
her günü her şey 
dâhil 59,99 TL’den 

başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.
You can fly to 
Bodrum from 

İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport 

with Pegasus’ daily 
flights; all-inclusive 

prices start at 
59.99 TL.

FLY WITH  
PEGASUS



Leeds Gold 6000m2 2018 

KISA BİR SÜRE İÇİN ÖZEL FİYATLAR, SİZİ BEKLİYOR!

GÜZEL HABERLER 
BİZDEN!

Kentsel dönüşümün kalbi Basın Ekspres'te, 
yatırımcılar için mükemmel bir fırsat doğuyor.

İSTANBUL



Trend ••• hot wire
KİTAP BOOK

İki Günde 
İki Rekor
Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcumuz 
Derya Can’dan iki yeni rekor daha geldi. 16-17 Aralık 
2016 tarihlerinde, Antalya’nın Kaş ilçesinde “Paletsiz 
Değişken Ağırlık” dalında 94 metreye, “Paletli 
Değişken Ağırlık” dalında ise 111 metreye dalarak 
iki yeni dünya rekoruna imza atan Derya Can, iki 
dalışını da 2’şer dakika 38’er saniyede tamamladı. 
Arnica ana sponsorluğunda çalışmalarını yürüten ve 
rekorlarını şehitlerimize adayan Derya Can, dalışları 
sırasında yalnızca onları düşündüğünü ve onlardan 
güç aldığını söyledi. 37 yaşında, iki çocuk annesi 
milli sporcumuz Derya Can, “Başarılarıma devam 
edeceğim. Rekor planlarım var” dedi. 

 facebook.com/canderya

SPOR SPORT
Trend ••• hot wire

TWO RECORDS IN TWO DAYS

Turkish athlete and world freediving record-holder 
Derya Can has garnered two new records. On December  
16-17 in the Kaş district of Antalya, Can broke the world 
records for “Variable Weight without Fins” and “Variable 
Weight with Fins” with dives of 94 metres and 111 metres, 
respectively, completing both dives in 2 minutes, 
38 seconds. Can dedicates her records to martyrs, 
whom, she says, she thinks of while diving and credits for 
her strength. “I’m going to continue to succeed. I’ve got 
my eye on some new records,” says Can, a 37-year-old 
mother of two whose main sponsor is Arnica.

 facebook.com/canderya
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SPOR SPORT
Trend ••• hot wire

22 • PEGASUS • OCAK / JANUARY 2017

THE GREATEST SHOW IN BASKETBALL 

The year’s most exciting basketball game takes 
place on January 15, when the stars of the Spor Toto 
Basketball Super League (BSL) come together at the 
Ülker Sports Arena in Istanbul for “Spor Toto All-Star 
2017”. With mixed Asian and European teams selected 
by popular vote on the BSL website, the event, built 
around the theme of “Wizards of the Court”, offer 
spectators the chance to watch an unforgettable game. 
As always, the All Star 2017 event will include activities 
like the LeasePlan Talent Contest and the ING Bank 
Three-Pointer and MetLife Slam-Dunk Competitions, 
as well as a mini-concert featuring special guests, 
surprise half-time activities and spectacular shows to 
add extra flavour to the competition on the court. 

 tbl.org.tr 

Basketbolun 
Büyük Şovu
Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin (BSL) yıldızları, 
15 Ocak’ta İstanbul Ülker Sports Arena’da gerçekleştirilen 
“Spor Toto All-Star 2017”de yılın en heyecanlı maçını 
yapıyor. “Parkenin Sihirbazları” konseptiyle organize 
edilen etkinlikte, BSL’nin internet sitesi üzerinden 
düzenlenen halk oylamasıyla seçilen Asya ve Avrupa 
karmaları, izleyiciye unutulmaz bir basketbol maçı izleme 
fırsatı sunuyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da “LeasePlan 
Yetenek Yarışması”, “ING Bank 3 Sayı Yarışması” 
ve “MetLife Smaç Yarışması” gibi etkinliklere sahne 
olan All-Star 2017’de sürpriz sanatçıların katılımıyla 
gerçekleştirilen mini konser, devre arası sürpriz etkinlikler 
ve göz alıcı şovlar, kıyasıya rekabete renk katıyor. 

 tbl.org.tr





HABER NEWS
Trend ••• hot wire
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VIRTUAL PEGASUS AIRLINES TURNS FOUR

With the support of Pegasus Airlines, Virtual Pegasus Airlines 
aims to bring together Pegasus Airlines flight crews and 
aviation enthusiasts on a virtual platform and to provide a 
realistic virtual aviation experience. This December, Virtual 
Pegasus Airlines celebrated its fourth birthday at a birthday 
bash that kicked off with an opening speech by Pegasus 
Airlines Director of Education Kemal Mustafa Helvacıoğlu and 
the founder of the virtual airline, Ali Camat. Virtual aviation 
fans were treated to informative presentations by Pegasus 
pilots, an introduction to the flight-training centre, simulation 
flights, and other activities that were enlightening as well as 
entertaining.  flypgsva.org 

Sanal Pegasus 
Hava Yolları 
4 yaşında 
Pegasus Hava Yolları uçuş ekibini, havacılık tutkunlarıyla 
sanal hava yolları ortamında bir araya getirmeyi ve 
Pegasus Hava Yolları’nın desteği ile gerçekçi bir sanal 
havacılık platformu oluşturmayı misyon edinen Sanal 
Pegasus Hava Yolları, geçtiğimiz Aralık ayında dördüncü 
yaşını kutladı. Sanal Pegasus Hava Yolları’nın doğum günü 
etkinliği, Pegasus Hava Yolları Eğitim Direktörü Kemal 
Mustafa Helvacıoğlu ile sanal havacılığın kurucusu Ali 
Camat’ın açılış konuşması ile başladı. Pegasus kaptanları 
tarafından yapılan bilgilendirici sunumlar, eğitim 
merkezinin tanıtılması, simülatör uçuşları gibi etkinliklerle 
sanal havacılık tutkunlarına önemli bilgiler verildi ve keyifli 
anlar yaşatıldı.  flypgsva.org





“Tarih 
Mezopotamya’da 
Başlar”  
Yazının ortaya çıkışıyla birlikte okunabilir tarihin başladığı 
Mezopotamya coğrafyasına ve bu toprakların MÖ 
4'üncü milenyumun sonundan MÖ 4'üncü yüzyıla uzanan 
yaklaşık 3.000 yıllık medeniyetler dönemine odaklanan “Tarih 
Mezopotamya’da Başlar” sergisi, Fransa’da Louvre-Lens 
müzesinde ziyaretçilerini bekliyor. Paris’e yalnızca birkaç 
saatlik mesafede bulunan Fransa’nın Lens şehrindeki sergide, 
söz konusu döneme ait sanat eserleri ve tarihi kalıntılar 
dahil 400’den fazla parça yer alıyor. Son dönemde, kendi 
coğrafyasında trajik bir tehdit altında bulunan Mezopotamya 
kültürel mirası dikkate alındığında, serginin önemi daha da 
artıyor. Sergiyi ziyaret etmek için son tarih: 23 Ocak. 

 louvrelens.fr
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“HISTORY BEGINS IN MESOPOTAMIA” 

The exhibition “History begins in Mesopotamia” awaits 
visitors at the Louvre-Lens museum, located just about a 
few hours distance from Paris in the city of Lens, France. 
Focusing on the Mesopotamia region, where the invention 
of writing sparked the beginning of recorded history, the 
exhibit comprises more than 400 items, including works 
of art and historical relics from regional civilizations 
over a period of approximately 3,000 years between 
the 4th millennium BC and the 4th century BC. With 
the tragic threat of destruction the cultural heritage of 
Mesopotamia has recently been facing in its own region, 
the exhibition holds a special significance. Open through 
January 23.  louvrelens.fr

Trend ••• hot wire
SERGİ EXHIBITION
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Londra Çağdaş 
Sanat Fuarı 
18-22 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen Londra Çağdaş 
Sanat Fuarı, dünyanın dört bir yanından gelen sanat 
eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. Bu yıl 29’uncusu 
düzenlenen etkinlikte, günümüzün önde gelen sanatçılarına 
ait eserlerin yanı sıra erken 20’nci yüzyıl çalışmalarına 
da yer veriliyor. Ana fuar etkinliklerine ek olarak, Miguel 
Amado’nun küratörlüğünü yaptığı “Art Projects” gibi; genç 
galerilere ve yeni işlere odaklanan sergiler de konukların 
beğenisine sunuluyor. Çeşitli tur, konuşma ve performanslara 
ev sahipliği yapan Londra Çağdaş Sanat Fuarı, “Photo50” 
sergisiyle de fotoğrafçılık pratiğinin en son ve özgün eserlerini 
sanatseverlerle buluşturuyor.  londonartfair.co.uk
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LONDON CONTEMPORARY ART FAIR

The 29th London Contemporary Art Fair takes place 
this year between January 18-22, bringing together art 
enthusiasts and artworks from around the world. The 
fair includes works by leading contemporary artists as 
well as artworks from the early 20th century. In addition 
to the main events, the fair includes additonal exhibitions 
that focus on up-and-coming galleries and brand-new 
work, such as “Art Projects”, curated by Miguel Amado. 
The London Contemporary Art Fair also includes a 
variety of tours, performances and talks, as well as 
“Photo50”, an exhibition showcasing the latest, cutting-
edge examples of photographic practice.

 londonartfair.co.uk

Trend ••• hot wire
FUAR FAIR
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Cenevre’de
Sanat Fuarı
Avrupa sanat camiasında yarattığı geniş etki ile dikkat çeken 
Artgenève, 26-29 Ocak tarihleri arasında sanatseverleri 
ve ilgili sanat çevrelerini İsviçre, Cenevre’ye davet ediyor. 
Bu yıl altıncısı düzenlenen Artgenève; küratörler, galeriler, 
enstitüler ve koleksiyoncuların dahil olduğu sanat çevrelerinin 
birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan bir platform niteliği 
taşıyor. Direktörlüğünü Thomas Hug’ın yaptığı Artgenève’de, 
uluslararası birçok galerinin platforma taşıdığı eserlerin 
yanı sıra, eşsiz ve ünlü koleksiyonlar da sanatseverle 
buluşuyor. “Artgenève/Sculptures” kapsamında galerilerin 
özel koleksiyonlarından seçilen heykeller ise şehrin halka 
açık alanlarında sergileniyor. Artgenève’de çocuklar da 
unutulmamış; “The Eden School”da çocuklar için çeşitli atölye 
çalışmaları ve sanat etkinlikleri düzenliyor.

 artgeneve.ch

FUAR FAIR
Trend ••• hot wire

ART FAIR IN GENEVA

Art lovers of all stripes are invited to Geneva between 
January 26-29 for Artgenève, a fair that has attracted a 
lot of attention for the strong impression it has made on 
the European art world. Now in its sixth year, Artgenève 
functions as a platform that allows curators, galleries, 
institutes and art collectors to come in contact with one 
another. Under the direction of Thomas Hug, Artgenève 
is a place where the public has the opportunity to view 
individual works presented by international galleries as 
well as unique and well-known collections. Sculptures 
from private collections will be exhibited in public spaces 
as part of Artgenève/Sculptures, and with a variety of art 
workshops and other activities being organized by The 
Eden School, the fair has also got something attractive  
for kids.   artgeneve.ch
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YARIN

Güncel teknolojiler ve uzman ekiple

dünyaya yeniden
merhaba deyin.



Trend ••• hot wire
KİTAP BOOK

Modanın Kalbi 
17-20 Ocak’ta 
Berlin’de Atıyor
200 bini bulan ziyaretçi sayısıyla moda dünyasının  
en önemli etkinliklerinden Mercedes-Benz Moda 
Haftası, 17-20 Ocak tarihleri arasında moda ve yaşam 
stili meraklılarının tüm ilgisini Almanya’nın başkenti 
Berlin’e çekiyor. Kış ve yaz olmak üzere yılda iki 
kere düzenlenen etkinlikte, moda uzmanlarından 
müşterilere, medya temsilcilerinden ünlü markalara 
uzanan moda çevrelerini hayli dolu bir takvim bekliyor. 
70’e yakın moda gösterisi, çok sayıda ticari platform ve 
resepsiyon, ziyaretçileri bekleyen etkinlikler arasında 
yer alıyor. 28 Haziran–1 Temmuz 2016 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen son etkinlik, 3.500’den fazla sergi 
sahibine İlkbahar-Yaz 2017 koleksiyonlarını tanıtma 
imkânı sağlamıştı.  fashion-week-berlin.com

MODA FASHION
Trend ••• hot wire

THE HEART OF FASHION BEATS IN 
BERLIN FROM JANUARY 17-20

With around 200,000 visitors, the Mercedes-Benz 
Fashion Week is one of the most important events in 
the fashion world, turning the attention of all fashion 
and lifestyle enthusiasts to Germany’s capital during 
January 17-20. This twice-a-year event is held in winter 
and summer, and it features a packed schedule for its 
attendants, including fashion experts, buyers, media 
representatives and famous brands. Visitors have their 
choice of attending any of close to 70 runway shows 
along with various business platforms and receptions. 
The most recent incarnation of fashion week, which  
took place between June 28-July 1, gave more than  
3,500 exhibitors the chance to showcase their  
Spring-Summer 2017 collections. 

 fashion-week-berlin.com
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TASARIM DESIGN
Trend ••• hot wire

Ömür Yılmazer ve Emre Saraçoğlu’nun tasarladığı porselenler adeta bir tabloya bakıyormuşsunuz 
hissi veriyor. Almanca “kedi” anlamına gelen “Katze” kelimesine bir “z” harfi daha ekleyerek Katzze’yi 

kuran Yılmazer ve Saraçoğlu’ndan bir abajurla başlayan tasarım serüvenlerini dinledik.

The porcelain tableware designed by Ömür Yılmazer and Emre Saraçoğlu makes you feel as if you’re 
looking at a work of art. Yılmazer and Saraçoğlu are the founders of Katzze, a brand-name formed 
by adding an extra “z” to “katze”, the German word for “cat”. We listened to the tale of their design 

adventure, which began with a lampshade.

RÖPORTAJ / INTERVIEW Sema USLU
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The Elegance of  Porcelain
PORSELENIN ASALETI



Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz?
Biz Katzze’nin ortakları ve tasarımcılarıyız. Ömür Yılmazer 
tekstil tasarımcısı, ben de (Emre Saraçoğlu) reklam yazarı 
kökenliyim.
Tasarım serüveniniz nasıl başladı?
Aslında her şey bir abajurla başladı. Ben (Emre Saraçoğlu) 
kendime istediğim gibi bir abajur bulamıyordum. Ömür’ün 
de tekstil sektöründe yaptığı çok güzel baskılı kumaşlar, 
tasarımlar vardı ve ben de onlardan abajur şapkası 
yapmak istedim. Sonra o kumaşlar istediğim abajurlara, 
hatta yastıklara dönüştü fakat işin teknik kısmından pek 
anlamadığım için Ömür’den yardım istedim ve sürece o 
da dâhil oldu. Artık abajur yapmasak da yolumuza başka 
ürünlerle devam ediyoruz.
Ne tür ürünler tasarlıyorsunuz?
Katzze üç yaşında bir marka. Bir yıl öncesine kadar 
dekorasyonla ilgili ev tekstilinden dekoratif objelere kadar 
birçok ürün yaptık; şamdanlar, battaniyeler, ahşap ürünler... 
O dönem, duygularımızı katarak çok sevdiğimiz tasarımlar 
yaptığımız bir süreçti ve bizim için çok faydalı oldu çünkü 
sonunda kendi malzememizi bulduk: Porselen. Şu an 
yoğunlaştığımız ürünler tabak başta olmak üzere mum, 
fincan ve çaydanlık.  

First, could we learn a little about you?
We’re the partners and designers of Katzze. Ömür Yılmazer is 
a textile designer, and I (Emre Saraçoğlu) have a background 
as a copywriter. 
How did your design adventure begin?
To be honest, it all began with a lampshade. I (Emre Saraçoğlu) 
couldn’t find a lampshade that I liked. Ömür had very pretty 
fabrics and designs she’d done for the textile sector, and I 
wanted to make lampshades out of them. Later, those fabrics 
turned into lampshades, and even pillowcases, but I didn’t 
understand much about the technical side of things, so I 
asked for Ömür’s help and she got involved in the process. 
We no longer produce lampshades, but we’re continuing our 
adventure with other items.
What sort of products do you design?
The Katzze brand is three years old. Until a year ago, we were 
producing a wide range of designs, from home textiles to 
decorative objects, candelabra, blankets, wooden objects... 
During that time, we really put our hearts into our designs 
and produced some things we really liked. It turned out to be 
a very useful process, because in the end, we found our niche: 
porcelain. At the moment we’re concentrating mainly on 
plates, along with candlesticks, cups and teapots.
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Tasarımlarınızda yalnızca porselen mi 
kullanıyorsunuz?
Şimdilik sadece porselen kullanıyoruz. Kendimizi onunla 
daha iyi ifade ettiğimizi ve aslında zor bir malzeme olmasına 
rağmen dilini çözdüğümüzü, onunla iyi anlaştığımızı 
düşünüyoruz. Sanıyoruz o da bizi sevdi ki artık daha özgürüz 
ve kurallara bağlı olmadan, istediğimiz dili onunla ifade 
edebiliyoruz. Tasarım konusunda en güzel şey de sanırım 
özgür olabilmek. 
Nelerden ilham alıyorsunuz?
Her şeyden. Filmler, romanlar, karakterler, kıyafetler, 
resimler, heykeller, bazen bir tişört, bir ayakkabı... Belki 
bir cümle. Örneğin Ocak ayı ortasında, çok sevdiğimiz 
yazar Virginia Woolf’tan ilham aldığımız bir gravür 
koleksiyonumuz satışa giriyor. 
Okuyucularımız ürünlerinize nasıl ulaşabilir?
Biz bir e-ticaret markasıyız, katzze.com adresinden 
ulaşabilirler. Ayrıca ürünlerimizin bir kısmını yurt içinde 
Maezae (Karaköy), Dank (İstinye), Ecrou (İzmir, Urla) 
mağazalarında, yurt dışında da Londra Soho’da Concept Store 
Y’da bulabilirler. 

Is porcelain the only thing you use in your in your 
designs?
For now, yes. We think we can express ourselves better with 
porcelain, and even though it’s a difficult material to work with, 
we’ve learned its language and get on well together. We think 
the feeling is mutual, as we’re now freer in our designs and able 
to express what we want without being tied down by rules. I 
think freedom is the most important thing when it comes to 
design.
What inspires you?
Everything. Films, novels, fictional characters, clothes, 
paintings, sculptures, sometimes a t-shirt or a pair of shoes... A 
sentence, maybe. For example, in mid-January, we’re putting 
out a collection of engravings inspired by a writer we both 
admire very much, Virginia Woolf.
How can our readers get a hold of your products?
We’re an e-commerce brand, they can find our products on 
katzze.com. A selection of our products can also be found 
in Istanbul at Maezae (Karaköy) and Dank (Istinye) and in 
Izmir at Ecrous (Urla), as well as the Concept Store Y in Soho, 
London. 
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BU MASALDA YERİNİZ HAZIR!

/ MagnaHotels / MagnaHotels Erciyes Dağı, Kayseri www.magnahotels.com T. +90 352 333 30 14-23 (pbx)

Dünya mutfağı ve yöresel lezzetleri ile Apex Cafe, 
Apres-Ski partileri ile Arctic Lounge, Dj performansları ve 
konserler ile Arctic Bar, birinci sınıf ekipmanları ile kayak 

odası, alışveriş için SPX, yöresel tatlar için Çemen’s 
Gurme ile sizin için her şeyi düşündük.

Kendinizi evinizde hissedeceğiniz sımsıcak dekorasyonu ile 
birinci sınıf konaklama, Sushi Bar ve gurme mutfağı, Spa ve 
çocuk bakım hizmeti ile tatiliniz tam bir keyfe dönüşecek.



TASARIM DESIGN

Trend ••• hot wire

1972 yılında İstanbul Nuruosmaniye’de açtığı mücevher mağazası ile bu camiaya adım atan “ilk kadın” 
olmayı başaran Tina Christa Sezer, bugün dünyanın dört bir yanında takipçileri bulunan bir takı 

tasarımcısı. Kendisiyle, markası Tina Jewellery üzerine konuştuk.

In 1972, she managed to become the first woman to open a jewellery store in Nuruosmaniye, 
Istanbul’s main jewellery district. Today, Tina Christa Sezer is a designer with followers all over the 

world. We spoke to her about her brand, Tina Jewellery.
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ZARIF DETAYLAR: TINA JEWELLERY
A Touch of  Elegance:  Tina Jewel ler y

RÖPORTAJ / INTERVIEW Batuhan SARICAN
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Tina Christa Sezer, Gemoloji uzmanı kızı Esra Moreno ile.
Tina Christa Sezer,  with her Gemology specialist daughter, Esra Moreno.



Mücevhere olan ilginiz ne zaman başladı?
Yedi yaşındaydım, babam bir Noel akşamında cebindeki 
lacivert kadife bir kutunun içinden çıkardığı pırıl pırıl 
ışıldayan inci bir kolyeyi annemin boynuna taktı. O an 
annemin yüzündeki kocaman gülümsemeyi ve uzun 
zamandır gözlerinde göremediğim pırıltıyı gördüm. İşte 
o an bir mücevherin, bir kadını nasıl mutlu ettiğini fark 
ettim ve mücevherle tanışıklığım, bu özel anda başladı. 
Sizin için iyi bir mücevher hangi özellikleri 
taşımalı?
İyi bir mücevher onu kullanan kişiyi mutlu etmeli. Kişiye 
kendini onunla tamamlanmış hissettirmeli. Tasarımı, 
işçiliği ve taşları gerçekten çok yüksek değerde olan bir 
parçaya da kimse kolay kolay “hayır” diyemez. Mücevher 
kişiyle bütünleşmeli; onun yaşamında, duygularında yer 
alabilmeli ve kolay vazgeçilmemeli.
Gemoloji (değerli taş bilimi) eğitimi bu işte ne kadar 
önemli?
Bir mücevheri tasarlarken, tasarım ve işçiliğin o taşla 
uyumunu ancak taş bilgimizle sağlayabiliriz. Kimi taş daha 
yumuşak kimi taş daha damarlıdır; kimisiyse ısıya karşı 
daha hassastır. İmalatı tüm bunları bilerek yaptığınızda, 
çok daha dayanıklı bir sonuç alırsınız.

How did you first become interested in jewellery?
One Christmas evening when I was seven years old my father 
took out a glittering pearl necklace from a navy-blue velvet box 
he had in his pocket. The moment he put the necklace around 
my mother’s neck, I saw a huge smile spread across her face 
and a glint in her eyes that I hadn’t seen for ages. That was the 
moment I realised how happy a piece of jewellery can make a 
woman, and my interest was sparked at that special moment.
What do you think makes a good piece of jewellery?
A good piece of jewellery should make the wearer happy. One 
should feel complete after putting it on. You won’t see many 
people saying no to a piece when the materials, design and 
craftsmanship are genuinely high quality. A piece of jewellery 
should become a part of a person, it should be something 
meaningful and hard to do without.
How important is it to have a background in gemology, 
the study of gemstones?
Having a knowledge of gemstones is the only way to know if the 
design and craftsmanship are appropriate for a particular stone 
when you are designing a piece. Some stones are softer, some 
are more marbled and some are more sensitive to heat. A piece 
will be much more durable if you take all of these things into 
account during the production process.
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Sektöre adım attığınız 1972 yılından bu yana 
Nuruosmaniye’de neler değişti? 
Çok şey değişti elbette. Atölyelerimizin fiziksel şartları 
iyileşti. Artık çok daha temiz, ferah ve konforlu sayılabilecek 
atölyelerimiz ve daha ince işleri daha rahat çıkarabildiğimiz 
aletlerimiz var, geçmişe göre daha üst tekniklere sahibiz. 
Ancak tüketim şeklinin yaygın biçimde değişmesiyle, el 
işçiliğimizi ve ustalarımızı kaybetmeye başladık. Birçok 
ustamız hak ettiği emeği ve saygıyı göremediği için ABD, 
Kanada, Avusturalya gibi ekonomisi güçlü ve el emeğine daha 
fazla değer verilen ülkelere göç etti. 
O yıllarda size bakış açısı nasıldı? 
Tamamen erkek egemen bir sektörde ilk kadın olmak ve 
bir de Alman bir kadın olmak, ayakta kalmak açısından 
kolay olmadı. Ama o zamanların Türkiye’sindeki insanların 
samimiyeti ve sıcaklığı da çok başkaydı, bunu belirtmeliyim. 
Bir ilki yaşatmış ve farklı olma cesaretini gösterebilmiş 
olmak beni çok mutlu ediyor.
Tina Jewellery son zamanlarda neler yapıyor? 
ABD’de tasarımcı olarak katıldığımız Las Vegas ve 
Miami mücevher fuarlarında tasarımlarımız çok özgün 
ve farklı bulundu. Büyük ilgi gördük ve beğeni topladık. 
ABD’liler işçilik, taş kalitesi gibi unsurları ve tasarımların 
özgün olmasını çok önemsiyor. Ürünlerimizdeki işçilik, 
detaylardaki özenimiz ve kullandığımız yüksek taş kalitesi 
onları oldukça etkiledi. En çok da “Tina’s Signature” adını 
verdiğimiz koleksiyonumuz beğeni topladı.

What has changed in Nuruosmaniye since you first 
came into the sector in 1972?
A great deal, of course. Our workshops are in better condition 
now. They’re much cleaner, there’s more space, and working is 
more comfortable. We also have tools which allow us to be more 
precise in our work, and our technical facility is better than it was 
in the past. But we’ve started losing our craftsmanship and our 
artisans as a result of widespread changes in consumption. A lot 
of our artisans have emigrated to countries like the USA, Canada 
and Australia where there are stronger economies and their 
craftsmanship is more appreciated, because they can’t get the 
respect or compensation they deserve for their labour here.
What did people think of you back then?
Being the first woman in a sector dominated by men, and being a 
German woman at that, didn’t make things any easier for me. But, 
I must say, that was at a time when the warmth and friendliness 
of people in Turkey were something else. It makes me happy to 
think that I was able to show the courage to be different and do 
something for the first time.
What has Tina Jewellery been doing recently?
We attended the Las Vegas and Miami jewellery fairs in the USA, 
and our designs were found to be quite unique and authentic. They 
were very well received and appreciated. Buyers in the USA consider 
craftsmanship and gem quality as well as originality of design to be 
very important. They were rather impressed by the craftsmanship, 
attention to detail and high-quality of the gems in our products. Our 
“Tina’s Signature” collection was the most popular.
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SİNEMA CINEMA İzlemeden 

Olmaz
M U S T - W A T C H

Çalgı Çengi İkimiz  
(Music and Dance: The Two of Us)
“İşler Güçler” dizisi ve 
“Düğün Dernek” adlı 
film serisiyle tanınan 
komedyenler Ahmet 
Kural ve Murat Cemcir, 
2010 yılında çekilen “Çalgı 
Çengi”nin devam filmi “Çalgı 
Çengi İkimiz”le yeniden 
izleyiciyle buluşuyor. Selçuk 
Aydemir’in yönettiği film,  
6 Ocak’ta gösterimde.

Comedians Ahmet Kural and 
Murat Cemcir are known 
for their TV series “İşler 
Güçler (Business as Usual)” 
and the film “Düğün Dernek 
(Merrymaking)”. The duo are 
back with “Music and Dance: 
The Two of Us”, the sequel 
to their 2010 film “Music and 
Dance”. Directed by Selçuk 
Aydemir, the film will be in 
cinemas on January 6.

Moana (Moana)
“Moana”, kendisini usta bir kâşif olarak kanıtlamak ve 
atalarının yarım kalan keşif serüvenini tamamlamak için 
cüretkâr bir göreve yelken açan cesur bir genç kızın öyküsü. 
Walt Disney’in hazırladığı bu nefes kesen animasyon, 20 
Ocak’ta gösterime giriyor.

Moana is the story of a brave young girl who sets out on a 
mission to prove herself as a master explorer and bring to 
completion the journey of discovery left unfinished by her 
ancestors. This stunning Walt Disney animation will be in 
cinemas on January 20.

Sonsuzluk Ormanı (The Sea of Trees)
İntihara karar verdikten sonra ölmek için en iyi yer olarak 
anılan Fuji Dağı’nın eteklerindeki Aokigahara yani İntihar 
Ormanı’na giden Arthur Brennan’ın öyküsünü konu alan filmin 
yönetmeni Gus Van Sant. Matthew McConaughey ve Naomi 
Watts’ın başrol oynadığı film, 6 Ocak’ta gösterimde.

Directed by Gus van Sant and starring Matthew McConaughey 
and Naomi Watts, the film tells the story of Arthur Brennan, 
who, after deciding to take his own life, heads for Aokigahara, 
the “Suicide Forest”, a site on the slopes of Mount Fuji renowned 
as “the best place to die”. In cinemas January 6.

Uzay Yolcuları (Passengers)
Aurora ve Jim, 120 yıl 
sürecek bir yolculuk 
boyunca uyutularak 
başka bir gezegene 
gönderilen binlerce yolcu 
arasındadır. Ancak, uyku 
kabinleri onları 90 yıl 
erken uyandırır. Morten 
Tyldum’ın yönettiği, 
Jennifer Lawrence ve 
Chris Pratt’in başrolleri 
paylaştığı film, 13 Ocak’ta 
izleyiciyle buluşuyor. 

Just two among 
thousands of passengers 
put to sleep and sent on 
a 120-year journey to 
another planet, Aurora 
and Jim awaken 90 years 
too soon when their sleep 
pods malfunction. The 
film is directed by Morten 
Tyldum and stars Jennifer 
Lawrence and Chris Pratt. 
In cinemas January 13.
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Fareler ve İnsanlar (Of Mice and Men)
John Steinbeck klasiği “Fareler ve İnsanlar”, bu kez 
yönetmen Onur Atacan’ın uyarlamasıyla sahnelerde. 
İki tarım işçisinin ağır yaşam koşulları ve hayal 
kırıklıkları üzerinden “Amerikan Rüyası” mitini 
sorgulayan eser, İstanbul’da 14 Ocak’ta Torium Sahne 
ve 15 Ocak’ta Profilo KM’de; 16 Ocak’ta ise Ankara’da 
Şinasi Sahnesi’nde seyirciyle buluşuyor.
In this stage adaptation of John Steinbeck’s classic 
novel “Of Mice and Men” directed by Onur Atacan, the 
harsh living conditions and disappointments of two farm 
workers are used to question the myth of the “American 
Dream”. You can catch the play in Istanbul at the Torium 
Theatre on January 14 or the Profilo Cultural Centre 
on January 15 and in Ankara at the Şinasi Theatre on 
January 16.  istanbultemasa.com.tr

Şimdi Ne Olacak? (What Happens Now?)
Erkan Gündüz’ün yazıp İrfan Kaygı’nın 
yönettiği “Şimdi Ne Olacak?”, 
İstanbul’da, 7 Ocak’ta CKM, 13 Aralık’ta 
ise Akasya Kültür Sanat’ta seyircinin 
karşısına çıkıyor. Deneyimli oyuncu 
kadrosuyla “Bir kız isteme merasimi ne 
kadar zor olabilir ki?” sorusuna cevap 
arayan oyun, izleyicilere eğlenceli bir 
akşam vadediyor.
Written by Erkan Gündüz and directed 
by İrfan Kargı, “Şimdi Ne Olacak? (What 
happens now?)” will be in Istanbul at the 
CKM on January 7 and Akasya Culture 
and Arts on January 13. Boasting a 
cast of seasoned performers, the play 
promises an evening filled with laughter, 
as it tries to answer the question, “How 
hard can it be to ask a girl’s parents for 
her hand in marriage?” 

 istanbultemasa.com.tr Deniz Kızı (The Mermaid)
Altınok Çocuk Tiyatrosu tarafından 
sahneye taşınan iki perdelik çocuk 
oyunu “Deniz Kızı”, 8, 15, 22 ve 
29 Ocak tarihlerinde, İstanbul 
Sarıyer’de, TİM Fettah Aytaç 
Salonu’nda sahneleniyor. Murat 
Altınok’un kaleme alıp yönettiği 
müzikal çocuk oyunu, paylaşmanın 
ve sevginin gücünü konu ediyor. 
“Deniz Kızı (The Mermaid)”,  
a children’s musical in two acts 
performed by the Altınok Children’s 
Theatre, will be at the TIM Fettah 
Aytaç Hall in Sarıyer, Istanbul on 
January 8, 15, 22 and 29. Written 
and directed by Murat Altınok, this 
musical highlights the power of love 
and sharing.

 altinokcocuktiyatrosu.com

Ful Yaprakları (Jasmine Leaves)
Yazar ve oyuncu Civan Canova 
tarafından yazılan “Ful Yaprakları”, 
6, 13, 20 ve 27 Ocak’ta, İstanbul’da 
Müjdat Gezen Tiyatrosu Savaş 
Dinçel Sahnesi’nde. Ömer Köse’nin 
yönetmenliğini yaptığı oyun, 
teknolojinin günümüz insanı üzerindeki 
psikolojik etkilerini ve yarattığı sanal 
yaşam hallerini konu alıyor.
Written by actor and author Civan 
Canova, “Ful Yaprakları (Jasmine 
Leaves)” will be at the Müjdat Gezen 
Theatre’s Savaş Dinçel Stage in Istanbul 
on January 6, 13, 20 and 27. Directed 
by Ömer Köse, the play questions 
the psychological effects of today’s 
technology on humans and the states of 
virtual living it creates.  biletix.com
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KONSER CONCERT

Lucas&Arthur Jussen
Hollandalı piyano ikilisi Lucas 
ve Arthur Jussen kardeşler, 
29 Ocak’ta Ankara CSO 
Konser Salonu’nda sahne 
alıyor. İkili, Beethoven’ın 
eserlerinin yanı sıra 
Schubert, Faure, Ravel ve 
Poulenc repertuvarıyla klasik 
müzikseverlere unutulmaz bir 
konser vadediyor.
Dutch piano duo Lucas 
and Arthur Jussen will be 
performing at the CSO Concert 
Hall in Ankara on January 
29. The brothers’ repertoire 
includes Beethoven as well as 
Schubert, Faure, Ravel and 
Poulenc, and their concert is 
not to be missed by classical 
music fans. 

 altusorg.com

Dinlemeden 
Olmaz

M U S T - L I S T E N

Duman
“Eski Köprünün Altında”, “Belki Alışmam Lazım” ve “Seni 
Kendime Sakladım” gibi albümleriyle kendine hatırı sayılır bir 
hayran kitlesi edinen Türk rock müziği gruplarından Duman, 
güçlü performansıyla 29 Ocak’ta, İstanbul Volkswagen Arena’da 
sahne alıyor.
Duman is a well established Turkish rock band whose albums, 
“Eski Köprünün Altında”, “Belki Alışmam Lazım” and “Seni Kendime 
Sakladım” have created a large fanbase. They will be performing 
at the Volkswagen Arena in Istanbul on January 29.

 dumanlive.com

Moddi
Norveçli folk-pop müzisyeni 
Moddi, hayat dolu folk-pop 
melodilerini, 18 ve 19 Ocak’ta 
İKSV Salon’da İstanbullu 
dinleyicileriyle buluşturuyor. 
Moddi, iyi bir çıkış yaptığı ilk 
albümü “Floriography”nin 
yanı sıra “Set the House 
on Fire” ve “Kæm va du?” 
albümlerinden şarkılarıyla 
İstanbulluları coşturuyor. 
Norwegian folk-pop singer 
Moddi brings a lively offering 
of songs to audiences in 
Istanbul with performances 
at the IKSV Salon on January 
18 and 19. Moddi can be 
expected to energize the 
audience with songs from 
his break-out debut album, 
“Floriography”, as well as his 
albums “Kæm va du?” and 
“Set the House on Fire”.

 saloniksv.com
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Zuhal Olcay
Uzun süre ara verdiği 
müzik arenasında, 
“Başucu Şarkıları 
3” adlı albümüyle 
önceki yıl sesini 
yeniden duyuran Zuhal 
Olcay, Ocak ayında 
sevenleriyle buluşuyor. 
Sanatçı, 13 Ocak’ta 
Ankara Hayal Kahvesi 
ve 16 Ocak’ta İstanbul 
Ataköy Yunus Emre 
Kültür Merkezi’nde 
sahne alıyor.
After a lengthy break, 
Zuhal Olcay returned to 
the musical stage last 
year with her album 
“Başucu Şarkıları 3”. 
Starting in January, 
Olcay will again be 
performing live, taking 
the stage at the Hayal 
Kahvesi in Ankara on 
January 13 and the 
Atakoy Yunus Emre 
Cultural Centre in 
Istanbul on January 16.

 biletix.com
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Yolda (Jack Kerouac)
“Yaşam yazılacak bir şiirdi ve beklemezdi” diye yola çıkan Jack 
Kerouac, Amerikan edebiyatına damgasını vuran kült kitabında, 
özgürlüğün ve onulmaz bir yaşam hasretinin peşinde bir arayışın 
hikâyesini anlatıyor. Yeni çevirisi ve baskısıyla okurla buluşan 
“Yolda”, Siren Yayınları’ndan çıktı. 

ON THE ROAD: “Life was a poem to be written and could not wait.” 
Thus, Jack Kerouac set out on the road and traced the story of 
a longing for freedom and an insatiable appetite for life in this 
cult novel that became a cornerstone of US literature. This new 
translation has just been released by Siren Publications.

Dünyayla Benim Aramda 

(Ta-Nehisi Coates)
Ta-Nehisi Coates’in yazdığı ve aldığı ödüllerle edebiyat 
dünyasında büyük yankı uyandıran “Dünyayla Benim 
Aramda”, bir babanın oğluna yazdığı, hüzün dolu bir mektup. 
Kitap, Monokl Edebiyat’tan çıktı.

BETWEEN THE WORLD AND ME: A mournful letter from a father to 
his son, Ta-Nehisi Coates’ award-winning novel “Between the 
World and Me” created repercussions throughout the literary 
world. Published in Turkish by Monokl.

2016 (Can Almanak)
Can Yayınları geçen yıl başlattığı geleneğini sürdürüyor ve 2016 
yılında kültür sanat dünyasında yaşanan önemli gelişmeleri 
bu almanakta bir araya getiriyor. Yekta Kopan’ın da aralarında 
bulunduğu bir ekip tarafından hazırlanan “Can Almanak 2016”, 
“Sanatın sesi hafızamızdan silinmesin” sloganıyla raflarda.

CAN ALMANAC 2016: Can Publications, continuing a tradition it 
began last year, brings together in this almanac important 
developments from the world of art and culture occurring in 
2016. Prepared by a team of writers including Yekta Kopan, you’ll 
find Can Almanac 2016 waiting on the shelves with the motto 
“Don’t let us forget the voice of art”.

“Alfabe Bulutu” Serisi (Alp Gökalp)
Yazı yazmaları gerektiğini keşfeden, ancak bunun nasıl 
yapılacağını bilemeyen insanların yardımına, dünyaya en yakın 
bulutta yaşamlarını sürdüren harfler koşuyor. Alp Gökalp’in 
kaleme aldığı bu çocuk serisi, Red House Yayınları’ndan çıktı.

“ALPHABET CLOUD” SERIES: The letters of the alphabet live on 
the cloud nearest to the earth, and they run to the aid of 
people who discover that they need to write, but don’t know 
how. This children’s series by Alp Gökalp is published by Red 
House Books.
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HER  ŞE Y  G EÇER…
E v e r y t h i n g  P a s s e s
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Paris’te kendini rahat hissediyor, İstanbul’da yaşamayı çok seviyor. Gazeteci-yazar Okay Gönensin’le 
yeni kitabı “Bu da Geçer Ya Hû”yu konuşmak üzere Gümüşsuyu’ndaki evinde bir araya geldik.   

He loves living in Istanbul, but he feels right at home in Paris. We met with journalist and author Okay 
Gönensin at his house in Gümüşsuyu, Istanbul, to talk about his new book, “This Too Shall Pass”.

RÖPORTAJ / INTERVIEW Aykun TAŞDÖNER, FOTOĞRAF / PHOTOGRAPH Hakan AYDOĞAN
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Kitabın ön sözüyle başlamak istiyorum; 
Fransız senarist ve oyuncu Jean-
Claude Carrière’den bahsediyorsunuz. 
Carrière sizi hangi yönlerden etkiledi?  
İlgi gösterdiğim hikâyelerin bir kısmı 
Carrière’in kitabında da vardı. Kitaba bir 
seyahatte Paris’teki kitapçıda rastlamıştım. 
Jean-Claude Carrière önemli bir senarist. 
Derleyip kaleme aldığı bu eser de ilgimi 
çekti. İnsan hâlleri anlatılıyordu. Senaristler 
bu tarz anlatılara bayılır. Öngöremedikleri 
hikâyeleri bu anlatılarda bulurlar. Kitapta 
bizim de aşina olduğumuz Mevlânâ 
hikâyeleri, Yahudi fıkraları ve insan hallerini 
acımasızca eleştiren anlatılar vardı. Benim 
için öğretici oldu.
Ne zamandan beri anlatıyorsunuz bu 
hikâyeleri?
Gazetede çalıştığınızda sizden sürekli 
yeni şeyler yapmanızı isterler. Yayın 
yönetmenliği yaptığım zamanlarda 
siyaset yazmanın ötesinde başka yazılar 
da aktarmak istiyordum. Bunun üzerine 
pazarları hikâyeler anlatmaya başladım. 
Öncelikle gündeme göre hikâyeler 
seçiyordum. Ancak baktım ki okur seviyor, 
içeriği genişlettim. 
Bahsettiğiniz bu kitabı Paris’te ne 
zaman buldunuz?
Sanırım 80’lerin sonuydu.
Güzel bir tesadüf olmuş…
Tesadüfler sonrasında da devam etti. 
Yazılar yayınlamaya başladıktan sonra dizi 
ve sinema dünyasından birçok senarist 
arkadaşım beni aramaya başladı. Mevzu 
insan hâlleri olduğu için hoşlarına gitmişti. 
Hikâyeler basitti ama felsefi derinlikleri 
vardı. 
Hikâyelerden birini okuyucularımızla 
paylaşabilir misiniz?
Derviş’e biri gelmiş, “Mintanın kirlenmiş 
yıkasana” demiş; “-Yıkayayım bir daha 
kirlenecek”, “-Bir daha yıka”, “-Yine 
kirlenecek dünyaya mintan yıkamaya mı 
geldik?” demiş. Şimdi, varoluş sebebimiz 
mintan yıkamak mı? 
Kaderci bir insan mısınız?
Kitapta yer alan “Ölümle Randevu” başlıklı 
hikâyeyi seviyorum. Gerçi burada kaderi 
tartışmıyorum ama iradenin önemini 
anlatıyorum. Ölümü görüyorsanız onun 
kucağına atlamayın, yaşama sarılmayı 
tercih edin. Kitap kaderci gibi görünse de 
aslında değil. 

I want to begin with the foreword to the 
book, in which you talk about French 
scriptwriter and actor Jean-Claude 
Carrière. In what sense were you 
inspired by him?
Some of his stories that caught my eye were in 
a book of his that I came across in a bookshop 
in Paris while I was travelling. Jean-Claude 
Carrière is an important scriptwriter. The 
work that I was interested in was a compilation 
Carrière put together of stories that explained 
human nature. Scriptwriters adore those kinds 
of tales. They manage to find things in them 
that they couldn’t have predicted. The book 
had familiar stories from Rumi, Jewish jokes 
and tales filled with harsh criticism of human 
nature. I found it enlightening.
How long have you been telling these 
stories?
When you work for a newspaper, you’re 
constantly being asked to produce new 
content. When I worked as an editor, I wanted 
to include articles that went beyond politics, so 
I started to devote my Sunday column to telling 
stories. I initially chose stories that related 
to current events. When I realized that my 
readers were enjoying them, I broadened the 
content.
When did you come across the book 
you mentioned in Paris?
I think it was in the late ’80s.
That seems like a fine coincidence...
And the coincidences continued. After I began 
publishing the stories, a lot of friends working 
in television and film started to call me up. 
They liked the content because it focused on 
human nature. The stories were simple, but 
they had a philosophic depth to them.
Could you share one of these tales with 
our readers?
A man came up to a Dervish and said, “Your 
shirt is dirty, why don't you wash it?” He 
replied, “If I wash it, it will get dirty again.” "So 
wash it again.” “It will get dirty again. Are we 
born into this world to wash shirts?” So, let me 
ask you: Is washing shirts our raison d’être?
Do you believe in fate?
One of the stories in my book that I really 
like is called “A Rendezvous with Death”. I’m 
not debating the significance of fate here, I’m 
highlighting the importance of will power. If 
you can see death, don’t jump into its arms, 
embrace life instead. The book might appear a 
little fatalistic, but it’s not really.
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"Bu da Geçer Ya Hû”nun arka kapağında bir 
başucu kitabı olduğu yazıyor. Her kitap başucu 
kitabı olamaz…
Şimdi ben “başucu kitabı” kavramını anlayan biri değilim. 
Genellikle yatarak okurum, bayılınca da kitap yere düşer. 
Kitabım insanı rahat ettirmek için değil rahatsız etmek 
için yazıldı. İnsan diğer canlılardan farklıdır. Aptallık diye 
bir şey varsa onu bileceksiniz, beyninizi azami ölçüde 
kullanmaya başladığınızda ise erdem hikâyeleri çıkıyor 
ortaya. İdeal toplumlar, erdem meselesi üzerine kafa 
yoranlar. 
Günümüz okuyucusu hakkında ne 
düşünüyorsunuz?
Okuyucuyu biraz yok ettik sanırım. 90’larda kendi 
köklerimizi vurduk; kendimi de katayım, aynı geminin 
içindeydik, okuyucunun güvenini ve saygınlığını 
kaybettik. Aynı kaygan zeminde gidiyoruz. Hiç bir 
yayın organına saygı ve güven yok. Türkiye’deki çatışma 
ortamlarını gazeteciler olarak iyi yönetemedik.
Usta bir gazeteci olarak yeni gazetecilere ne 
önerirsiniz?
En temel şey şu: Genç arkadaşlarla konuştuğumuz zaman 
bilgi eksikliği ve eğitim eksikliği görüyorum. Temel 
birikimleri olması gerekiyor. 80’leri bilmeli mesela. 
Mesleği hakkında kafa patlatmalı. Ne dediği herkes 
tarafından anlaşılmalı. Fransa’da gazeteler şöyle işliyor 
örneğin: Bir çocuk gazeteyi eline aldığında okuduğunu 
anlamalı.
İnsanlar kitabınızı neden okumalı?
Zaten kafalarında olan soruların cevapları için; çok cevap 
bulacaklar kitapta. Okuyucunun şu ana kadar gösterdiği 
ilginin nedeni de bu. Şehir insanı kasaba insanından farklı. 
O, soruya soruyla karşılık vermiyor; sorulan soru üzerine 
düşünmek istiyor, cevap vermek istiyor. 
Bu söyleşiyi okuyanlar, şu anda uçaktalar. 
Peki sizin uçmakla aranız nasıl, en çok nereyi 
seversiniz? 
Paris’i severim, rahat ettiğim bir şehir. Her fırsatta 
gittiğim bir yer. Eskiden uçmak bu kadar yaygın değildi, 
şimdi uçaklar dolmuş gibi. Her yere gitmek çok kolay, bu 
da bizi kasaba kültüründen çıkarıyor.

The back cover of “This Too Shall Pass” calls this a 
“bedside book”. Not every book gets that accolade.
Now, I’m not quite sure what “bedside book” is supposed to mean. 
I tend to read lying down, and once I fall asleep, the book falls to 
the floor. I didn’t write this book to make people comfortable; I 
wrote it to make them uncomfortable. Humans are different from 
other animals. You recognize stupidity when it’s out there. When 
you start to use your intellect to the max, that’s when stories of 
virtue are born. Ideal societies spend time thinking about virtue.
What do you think about today’s readership?
I’d say that we’ve managed to destroy our readership somewhat. 
In the ’90s, we cut off the branches we were sitting on; we were 
all in the same boat, myself included, and we lost the trust and 
respect of readers. We’re all treading the same slippery ground. 
Not a single publication is trusted or respected. As journalists, we 
were unable to gain much control over the conflict environment 
in Turkey.
As an experienced journalist, what advice would you 
give to young journalists?
The basic thing is this: when I talk to young colleagues, I notice 
a lack of knowledge and a lack of education. They need to 
have a strong knowledge base. They need to know about the 
1980s, for example. They need to think long and hard about 
their profession. What they say should be easily understood by 
everyone. For example, newspapers in France operate with the 
premise that even if a child picks up the newspaper, he or she 
should be able to read it and understand it.
Why should anyone read your book?
To find the answers to the questions that are already in their 
minds; they’ll find a lot of answers in the book. That’s the reason 
why it’s been so popular so far. City dwellers are different than 
small-town residents. City people don’t respond to a question 
with another question; they want to think on the question, and 
then come up with an answer.
The people reading this interview are currently on a 
plane. How do you feel about flying? Where do you like 
to go most?
I like Paris. I feel at home there, it’s a place I visit every chance I 
get. Flying didn’t used to be so common, but now planes are like 
buses. It’s easy to get to wherever you like, and that’s lifting us out 
of the small-town mentality.
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45’inci sanat yılında hayranlarını “Yeniden, Yeni, Yine” isimli çok özel bir 
albümle buluşturan Nilüfer, Pegasus Magazine’in bu ayki konuğu oldu.   

In the 45th year of her singing career, Nilüfer has returned with a 
very special album, “Yeniden, Yeni, Yine”. She’s our guest this 

month at Pegasus Magazine.

“A K LIMIN  K A LDIĞ I 
ŞA RK IL A RI  SÖY LEDIM”

“ I  S a n g  t h e  S o n g s  t h a t  L i n g e r e d  i n  M y  M i n d ”

ürkiye’nin eşsiz sesi Nilüfer… 
Onlarca yıl önce ilk kez onun 
sesinden dinlenen, ilk aşklara 

tanıklık eden pek çok şarkıyı 
bugün hâlâ keyifle dinlemeye devam 
ediyoruz. Eskimeyen değil yeni 

şarkılar sanki… 45’inci sanat yılında 
Nilüfer, “aklında kalan” birçok efsane 
pop şarkısını seslendirdiği albümüyle 
hayranlarıyla yeniden buluşuyor. Sezen 

Aksu, Garo Mafyan, Fahir Atakoğlu, 
İlhan Şeşen, Ümit Sayın, Fikret Şenes, 

Enrico Macias, Eda ve Metin Özülkü, Georges 
Moustaki ve Şehrazat’ın imzasının bulunduğu 
şarkıları bu kez Nilüfer’in güçlü yorumuyla 
dinliyoruz. Aralık ayında dinleyici ile buluşan 
albümü vesilesiyle bir araya geldiğimiz 
Nilüfer’le müzik ve seyahat üzerine söyleşirken 
gençlik ve güzellik iksirini bulmuş olduğundan 
da şüphelenmedik değil...

Nilüfer is the quintessential voice of 
Turkish music. Many people who first 
heard her songs decades ago, when her 
voice paid witness to their first loves, 
still enjoy hearing them now. It’s as if the 
songs never get old. In her 45th year as a 
musician, Nilüfer has returned with an 
album of songs on which she performs 
various legendary pop songs that “lingered 
in her mind”. The album features Nilüfer’s 
powerful interpretations of the songs of 
Sezen Aksu, Garo Mafyan, Fahir Atakoğlu, 
İlhan Şeşen, Ümit Sayın, Fikret Şenes, 
Enrico Macias, Eda and Metin Özülkü, 
Georges Moustaki and Şehrazat. Following 
the release of her album in December, we 
got together with Nilüfer to talk about 
music and travelling, and now we suspect 
she’s found the secret to eternal youth and 
beauty as well...
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Albüm fikri nasıl ortaya çıktı?
Yıllar evvel de buna benzer “Geceler” isimli bir 
albüm yapmıştım. 86-87’de çıkmıştı. O albümde 
de 60-70’li yıllara ait şarkılar vardı, onları 
yorumlamıştım. Yorumcuların aklının kaldığı 
şarkılar vardır. Ben de aklımın kaldığı, çok sevdiğim, 
yorumuma uygun olacağını, kendime yakışacağını 
düşündüğüm şarkılardan yine böyle bir albüm 
yapmak istedim.
Şarkıları seçmek zor oldu mu?
Pek kolay olmadı tabii. Volga Tamöz’le 1,5 yıl önce 
çalışmaya başladık. Yaklaşık 100-150 şarkının 
içinden, müzikalitesi birbirine uygun olan 12 şarkıda 
karar kıldık. 
45’nci yılınız için özel bir program düşünüyor 
musunuz?
Hayır, belki 50’nci yılımda… Sağlığım yerinde olur da 
şarkı söylemeye devam edersem, 50’ncı yılda öyle 
bir şey düşünebilirim.
Enerjinizi son derece yüksek görüyoruz ve 
bu bizi çok mutlu ediyor…
Evet, çok şükür.
1970 yılında katıldığınız “Altın Ses 
Yarışması”nı kazanmadan önce “Hayatımı 
şarkı söyleyerek kazanacağım” demiş 
miydiniz?
Dememiştim. Profesyonel olacağım, şarkı 
söyleyeceğim, para kazanacağım yoktu aklımda. 
Yalnızca şarkı söylemeyi çok seven bir genç kızdım. 
Başka planlarınız, hayalleriniz var mıydı?
Resim yapmayı çok sevdiğim ve yeteneğim de 
olduğu için Akademi’ye gitmek gibi düşünceler vardı 
aklımda.
Hâlâ resim yapıyor musunuz?
Dönem dönem yapıyorum. Geçen sene, bir atölyede 
çok keyif alarak çalışıyordum fakat İstanbul trafiği 
malum. Bir atölyede, profesyonel birinin olduğu bir 
ortamda çalışmak daha geliştirici oluyor.
Geçmiş yıllarla bugünü karşılaştırdığınızda, 
Türkiye’de müzik alanında nasıl bir değişim 
görüyorsunuz? 
Çok büyük bir değişim var. Bir tarafta, alternatif 
müzik yapan, çok hoş şeyler üreten müzisyenler 
var ama onlar ne yazık ki diğerleri kadar ilgi 
görmüyor. Her sektörde olduğu gibi müzikte de 
işler, daha kısa sürede paraya çevrilebilsin diye 
yapılmaya başlandı. Öyle olunca da daha çabuk 
tüketilen ve yıllara direnemeyen çok sayıda 
çalışma ortaya çıktı. 70’li yıllarla kıyasladığımızda 
teknik olarak çok daha ileri düzeydeyiz tabii. 
Ben şarkılarımı ilk olarak iki kanallı bir stüdyoda 
söylemiştim. Ama davul, bas, gitar, yaylılar, 
nefesliler, timpani bile –o kocaman alet- stüdyoya 
getirilip çalınıyordu o zamanlar. 

How did the idea for this album come 
about?
Many years ago I’d done a similar project called 
“Geceler”. It was released around 1986-87, and it 
featured my cover versions of songs from the ’60s 
and ’70s. Singers always have certain songs that 
linger in their minds, and I wanted to do another 
album of the songs that lingered in mine – songs 
that I really like and that I think I can really do 
justice to.
Was it difficult selecting the songs?
It wasn’t particularly easy, of course. We began 
working on the album with Volga Tamöz a year 
and a half ago. We chose 12 songs that went well 
together musically from about 100-150 options.
Will you have a special concert to mark 
your 45th anniversary in music?
No, but maybe in my 50th year... If I’m still 
healthy, and if I’m still singing, I might consider a 
programme like that for my 50th anniversary in 
music.
It makes us happy to see how energetic 
you are...
Yes, thank goodness for that.
Before winning the “Golden Voice” singing 
competition in 1970, had you ever thought 
to yourself, “I’m going to make a living by 
singing?
No, never. I had no thoughts about going 
professional, making money by singing songs. I 
was just a young girl who loved to sing.
Did you have any other dreams or plans?
I really enjoyed painting, and I had some talent, 
so I thought I might enrol at the arts academy.
Do you still paint?
I go through periods. Last year, I attended a 
workshop, and I really enjoyed being there, but 
getting there through the Istanbul traffic wore me 
out. It’s more constructive if you’re at a workshop 
led by a professional painter.
What sort of changes do you see in the 
Turkish music scene today when you 
compare it with years past?
There have been huge changes. On the one 
hand, there are musicians producing works 
of alternative music that are very good, but 
unfortunately, they don’t get the attention they 
deserve. Just like any other industry, music 
has become about what can make the biggest 
amount of money in the shortest amount of time, 
and that’s led to a deluge of work that is quickly 
consumed, but that can’t stand the test of time. 
Compared to the ’70s, of course, we’re at a more 
advanced stage technologically. 
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" I had no thoughts 
about going 
professional, 
making money by 
singing songs. I was 
just a young girl who 
loved to sing."
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Canlı çalındığı için de bütün o duygular, o işe 
geçiyordu. Dijital sisteme geçildikten sonra 
bir tat değişikliği oldu. Dolayısıyla işin içindeki 
duygu da gitti. Daha idealist müzisyenler vardı o 
zamanlar. Tabii ki kazanmak da çok önemli ama 
yapılan şeylerin kalitesinden de ödün vermemek 
gerekir. Onno Tunç-Sezen Aksu ikilisinin o 
dönem yarattığı şeyler, Kayahan-Nilüfer ikilisinin 
yarattığı müzikler, Kayahan’ın yaptığı şarkılar… 
Bambaşkaydı her şey.
Müziğin yanı sıra, PGS Magazine 
okuyucuları eminim seyahatle ilgili 
düşüncelerinizi de merak ediyor...
Seyahat etmek şahane bir şey, hareketli olmayı 
çok seviyorum. Elimden geldiği kadar bir 
yerlere gitmeye çalışıyorum. Açıkçası uzun uçak 
yolculuklarından pek fazla hazzetmiyorum. 
Hatta uçaklardan korktuğum için uçağa 
binemediğim bir dönem bile var. 80’li yıllarda, altı 
yıl kadar Türkiye’deki konserlere otobüs ve tren 
yolculuklarıyla, bunlar yoksa özel araçla gittiğimi 
bilirim. Sonra baktım ki bu böyle olmuyor. Hem 
zaman kaybı hem de yorgunluk. Şimdi Ankara’ya 
bile uçakla gidip dönüyorum. 
Korkunuzu nasıl yendiniz?
Bir danışmana gittim. Korku duymanın da son 
derece normal bir duygu olduğunu kabul ettim. 
Ama öncesinde ABD’ye yıllarca uçamadım 
örneğin. Oradan konser teklifleri gelirdi, 
gidemezdim. 15 yıl önce “Bu böyle olmayacak” 
dedim ve ilk ABD yolculuğumu gerçekleştirdim. 
Ayrıca ben sıcağı severim, yazı severim. Kış 
soğuklarında, “sıcak ülkelere gitsem” diye 
düşünür ama çok uzun yolculuklardan hâlâ fazla 
hazzetmediğim için gitmezdim. En nihayetinde üç 
yıl önce bunu da gerçekleştirebildim. Kızım Ayşe 
Nazlı’yla Uzak Doğu’ya bir yolculuk gerçekleştirdik 
ve Phuket’e gittik. 
Peki, seyahat sırasında yanınızda “mutlaka 
olmalı” dediğiniz şeyler... 
Uzun yolculuğa giderken mutlaka içinde 
ilaçlarımın olduğu bir çanta hazırlıyorum. 
Rahat olabileceğim bir giysi tercih ediyorum. 
Laptop’umu mutlaka alıyorum yanıma. 
Kilometrelerce ötede de olsam, ülkemde olup 
biten her şeyi anında bilmek istiyorum. 
Sizi en çok etkileyen ülke, şehir, mekân neresi?
Londra, Roma ve Paris’i çok severim.
Gitmeyi çok isteyip gidemediğiniz bir yer 
var mı?
Barselona’yı gördüm ama İspanya’nın görmek 
istediğim daha bir çok yeri var. Portekiz’i çok 
merak ediyorum. Küba ve Brezilya’ya mutlaka 
gitmek istiyorum.

I sang my first songs in a stereo studio. But back then, 
everyone brought their instruments to the studio 
–drums, bass, guitar, strings, wind instruments, 
even huge kettledrums. And because everything was 
performed live, all the emotion came through. After 
things went digital, tastes in music changed, and as 
a result, that emotion was lost. Back then, musicians 
were more idealistic. Of course, making money is 
important, but it shouldn’t be at the expense of quality. 
Music from that period by Onno Tunç and Sezen Aksu, 
songs I did together with Kayahan, and Kayahan’s solo 
work... everything was so different then.
I’m sure PGS Magazine readers would like to 
know your thoughts about travelling as well as 
music...
Travelling is fantastic. I love being on the move. I make 
sure and try to travel as much as I can. To be honest, 
I’m not particularly fond of long plane trips, and there 
was even a period of time when I was so terrified of 
flying that I couldn’t even get on a plane. For about six 
years during the ’80s, I took a bus or train to all of my 
concerts in Turkey, and if I couldn’t do that, I went 
by car. Eventually, I realised that this just couldn’t 
go on. It was a waste of time, and it was exhausting. 
Nowadays, I even take a plane back and forth to 
Ankara.
How did you conquer your fear?
I got professional help. I accepted that fear was a 
perfectly natural emotion. But before that, for years I 
couldn’t fly to the US, for example. I was offered gigs 
there, but I couldn’t go. Fifteen years ago I decided, 
“This just won’t do”, and I took my first trip to the US. 
Besides, I like hot weather. I like summer. In the dead 
of winter I’d think how nice it would be to travel to 
someplace warm, but I wouldn’t, because I still had a 
really hard time coping with very long flights. Finally, 3 
years ago I sorted that out as well. I went on a trip to the 
Far East, to Phuket, with my daughter, Ayşe Nazlı.
How about the things you “have to have” with 
you on a trip?
When I’m travelling for a long time, I always pack a bag 
with my medication in it. I choose comfortable clothes 
to wear, and I always take my laptop with me. Even 
when I’m thousands of miles away, I want to keep up 
with everything that’s happening in my country.
Which place, city, or country has impressed 
you the most?
I’m a big fan of London, Rome and Paris.
Is there anywhere you want to visit, but 
haven’t been able to get to yet?
I’ve been to Barcelona, but there are a lot of other 
places in Spain I’d like to see. I’m curious about 
Portugal, too. I would also definitely like to visit Cuba 
and Brazil.

" There are 
musicians 
producing works of 
alternative music 
that are very good, 
but unfortunately, 
they don’t get the 
attention they 
deserve. "
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Zeytin Çekirdekleri deyip geçmeyin. İçinde “iyi insan, iyi toplum / güzel insan, güzel toplum”  barındırıyor.

Olive Stones shouldn’t be underestimated. The project embodies the ideal that “a kind person makes a 
kind society and a good person makes a good society”.

YAZI / BY Ayten ONAYEMİ

62 • PEGASUS • OCAK / JANUARY 2017

BIR GÖNÜLLÜLÜK SEFERBERLIĞI: 
ZEYTIN ÇEKIRDEKLERI

A Voluntar y Ef for t:  Ol ive Stones

Zeytin ağacı; yaşamın, saflığın, güzelliğin, eşitliğin, barışın 
simgesi olarak insanlık tarihinde çok özel bir yere sahip. Bu 
satırlar ise kadim zeytin ağacından Zeytin Çekirdekleri’ne 
uzanan bir gönüllülük seferberliğine yoldaşlık etmek adına 
kaleme alındı. Çünkü Zeytin Çekirdekleri, gönüllü olmayı, 
ortaklaşa iş yapmayı, hayatın “çöp garajı”na hunharca 
attığımız emeğin, eşyanın, yeteneğin, zamanın ve en kıymetlisi 
de dayanışma duygusunun, özetle “yaşama tasarrufunun” 
felsefesini hayata geçirenlerin hikâyesi.

The olive tree holds a special place in human history as a symbol 
of life, purity, beauty, equality and peace. I’m writing this in 
solidarity with ancient olive trees as well as the voluntary effort 
known as the Olive Stones project, because the story of the 
Olive Stones is the story of individuals who are living a life of 
volunteering and collaboration, reviving the labours, talents, 
time and the sense of solidarity that we’ve so viciously cast upon 
the rubbish heap of life. In short, it’s the story of people who are 
implementing the philosophy of an “economy of life”.



Hep Birlikte...
Ayvalık’ta başlatılan Zeytin Çekirdekleri, bir sosyal sorumluluk 
projesi olarak Kaymakamlık, Belediye, İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Ayvalık okulları yönetimleri, gönüllüler, sivil 
toplum örgütleri, dernekler, esnaf ve özel sektör iş birliğiyle 
yürütülüyor.  2014’te oluşturulan bu sosyal sorumluluk 
projesine Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi’nden 
uzmanlar, Boğaziçi, Mimar Sinan ve Hacettepe gibi önemli 
üniversitelerin konservatuar ve eğitim fakültelerinden 
akademisyenler, Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 
İstanbul Senfoni Orkestrası üyeleri, İzmir ve Ankara Opera ve 
Baleleri sanatçıları, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerden 
gelen gönüllü eğitmen ve sanatçılar, yurt dışına kadar uzanan 
gönüllük seferberliği ile sayıları 70’i geçen gönüllü eğitim 
destekçisi katılmış durumda. 

Sanat, Spor ve Hayat...
Gönüllülerin emekleri ile sürdürülen proje kapsamında bir de 
Zeytin Çekirdekleri Derneği kurulmuş. Dernek çatısı altında 
devam eden müzik eğitimi; ritim ve şarkı öğrenmekle başlayıp 
koro, keman, çello, flüt, piyano, gitar, perküsyon ve orkestra 
çalışmalarıyla güçlendiriliyor. Müziğin yanı sıra basketbol, 
model uçak kursu, İngilizce kulübü, resim dersleri, rehberlik 
desteği, konser ve dinletiler, yoga, çevre bilinci çalışmaları, 
dans eğitimi, çocuk klasikleri/okuma ve yazma gelişimi, 
müzikal ve klasik film gösterimleri, okul sonrası etütleri gibi 
etkinliklerle birlikte, bu projede birlikte yol alınan çocuk sayısı 
1.100 civarına ulaşmış. 

İnsanlığa Katkı
Zeytin Çekirdekleri, her şeyin dayanışma ve imece anlayışıyla 
gerçekleştirildiği bir proje olarak hayatın gerçek tasarruflarına 
dair yol gösterici bir örnek oluşturuyor. Sistemin çarkında 
kendi hayatlarında kıstırılmış, bencilleşmiş, tek başına 
çalışan, tek başına yiyen, tek başına mutsuz olan, tek 
boyutluluğa indirgenmiş, giderek yabancılaşıp yalnızlaşan 
insan modeline karşı umut vadediyor.

All for One, One for All...
The “Olive Stones” social responsibility project begun in 
Ayvalık is run by the Ayvalık Municipality, District Governorate 
and Ministry of Education in cooperation with local school 
administrations, volunteers, NGOs, local businesses and the 
private sector. Since the start of the project in 2014, more 
than 70 voluntary instructors have participated, including 
professionals from the Kadikoy Municipality Children’s 
Art Centre; lecturers from conservatories and education 
departments at leading institutions like Boğaziçi, Mimar Sinan 
and Hacettepe Universities; musicians and artists from the 
Ankara Presidential Symphony Orchestra, Istanbul Symphony 
Orchestra and Izmir and Ankara State Opera and Ballet 
Companies; and other artists and instructors from Istanbul, 
Ankara and abroad. 

Art, Sport and Life
Established within the framework of this project, the Olive 
Stones Association continues to offer music education, 
beginning with lessons in rhythm and singing, which are 
then reinforced through choir, violin, cello, flute, piano, 
guitar, percussion and orchestra lessons. . Besides music, the 
project includes lessons in dance, painting, model-airplane 
construction, basketball, yoga, environmental awareness and 
literacy as well as after-school tutoring and English clubs, 
counselling services and musical and film screenings. To 
date, these activities have benefited a combined total of 1,100 
children. 

Contribution to Humanity
Cooperation and solidarity are the principles underlying every 
undertaking of the Olive Stones project, making it a shining 
example of a true economy of life. It also promises hope as an 
alternative to a model in which humans are stuck in a one-
dimensional life defined by the system, made to feel selfish, 
alienated and alone, working, eating and being unhappy all by 
themselves. 
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Eğitim ve kariyer alanında yaşanan sorunlara yenilikçi çözümler sunan "buneiş" girişimi, bireylere ve 
kurumlara farkındalık kazandırmayı hedefliyor. Kurucu ortaklardan Mine Turalı sorularımızı yanıtladı.

"Buneiş" offers innovative solutions to problems in education and employment. The initiative, whose 
name approximates to a Turkish idiom meaning “What kind of a job is this?”, aims to raise awareness 

among individuals and institutions. We spoke with one of its founders, Mine Turalı. 

Öncelikle soralım, ne iş "buneiş"? 
Buneis.com eğitim ve kariyer alanında yaşanan toplumsal 
problemlere yenilikçi bir çözüm getirmeyi hedefleyen bir sosyal 
girişim. Gençlere, eğitim ve kariyer yolculuklarında karşılarına 
çıkacak fırsatları ve kısıtlamaları göstererek farkındalık yaratma 
ve bu sayede de önemli noktalarda daha bilinçli tercihler 
yapmalarına aracı olmak amacı ile yayına başlamış, yeni nesil, 
dinamik, farklı ve samimi bir video-hikâye platformu.

Bireylere ve şirketlere ne tür hizmetler veriyorsunuz?
Platformda, üniversite, bölüm ve sektör bazında aramanın yanı 
sıra kısa ve eğlenceli bir anket ile gençlerin hayat tercihlerine 
en yakın olan hikâyelerin karakterleri ile yüzdesel olarak 
eşleşmeleri de sağlanıyor. Farklı kişilik özellikleri testlerine 
dayanarak geliştirdiğimiz 15 soruluk “ruh işi” testiyle, kendileri 
gibi düşünenlerin yaptıkları işler hakkında bilgi edinen gençler, 
olası kariyer seçeneklerine dair farkındalıklarını artırıyor. 

First let me ask, what is this “buneiş”?
Buneis.com is a social enterprise that aims to bring fresh 
solutions to social problems in the fields of education and 
employment. It’s a new-generation, dynamic, unique and 
authentic video-story platform designed to show young people 
both the opportunities available to them and the limitations 
they may face in their journey through education and career. 

What sort of services do you provide to companies 
and individuals?
Our platform lets you perform university-, department- and 
sector-based searches. There’s a short, fun questionnaire that 
rates young people’s choices in comparison to those of the 
characters in our stories. The 15-question “job for your soul” 
test is designed to raise awareness of  young people about 
potential careers. Based on various personality tests, the “soul 
test” tells you what people like you do for a living. 
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SEVDIĞIN IŞI YAP, YAPTIĞIN IŞI SEV: BUNEIŞ
Love What You Do, Do What You Love: Buneiş
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Ayrıca profesyonel koçluk yönümüzü de hizmete sunuyor ve 
eğitim veya kariyer konusunda kararsızlık yaşayan gençlere 
koçluk hizmeti vererek destek olabiliyoruz. Buneis.com’un 
hedeflerinden biri de daha başarılı ve sürdürülebilir bir “işveren 
markası” yaratmada kurumlara destek olmak. Buneis.com 
platformu üzerinde kendilerine ait özel sayfalara veya engelsiz 
iş yaşamı, kadın mühendisler gibi tema sayfalarına sponsor 
olma imkânına sahip olabilen firmalar, "Bir şirketin gerçek 
sermayesi mutlu çalışanlarıdır" mottosu ile kurum kültürlerini, 
yeni nesil gençlerin beklentilerini karşılayacak şekilde, kendi 
çalışanlarının video-hikâyeleri ile doğru ve samimi bir dilde 
aktarma fırsatı yakalıyor.

Şirketler/bireyler sizden destek almak istediğinde ilk 
yaklaşımınız ne oluyor?
Her iki durumda da önceliğimiz karşımızdakini tanımak. 
Bireylerde süreç daha hızlı; ilk seansta koçluk hizmetini talep 
ediyor olmalarının altındaki sebepleri anlamaya çalışıyor ve 
buna göre bir yol haritası çiziyoruz. Eğer bu bir kurumsal iş 
birliği ise önce hizmeti talep eden firmanın ilgili birimleri ile 
toplantılar yapıyoruz. Bu toplantılarda şirketin insan kaynağı 
ihtiyacının olduğu veya uygun yetenek ve nitelikte kişilere 
ulaşmakta zorluk çektikleri departmanları ve faaliyetleri 
konuşuyoruz. Eğer firmanın sosyal sorumluluk açısından 
sahiplenmek istediği alanlar var ise bunların bilgisini 
ediniyoruz. Bunların ışığında kendilerine videolarda yer alacak 
kişi/işlev önerilerinde bulunabiliyoruz. 

We also offer professional coaching services and support for 
youth who are having difficulties deciding on an education 
or career path. Another of buneis.com’s goals is to help 
firms create more successful and sustainable “employer 
branding”. Companies can set up their own pages on the 
Buneis.com platform or become sponsors of themed pages 
like “disability-free professional life” or “women engineers”. 
They can use the opportunity to convey their corporate 
culture in a way that meets the expectations of a new 
generation of young people, using video-stories of their own 
employees and a clear and genuine approach, with the motto 
“A company’s true assets are happy employees”.

What happens when a company or individual 
approaches you for support?
In both cases, our priority is to know them. With individuals, 
the process is faster. In our first meeting, we learn the 
underlying reasons for their interest in the coaching service 
and come up with a plan. If it’s a corporate client, first we hold 
meetings with the relevant departments at the company. At 
these meetings, we talk about the company’s human resource 
requirements, or we discuss which departments or activities 
are having trouble attracting individuals with the necessary 
qualities and skills. If the company is interested in specific 
areas of social responsibility, we learn more about that. With 
all this in mind, we can make suggestions as to who/what to 
include in their videos.
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PEGASUS'S GREAT SUCCESS IN EXPORTS

Pegasus Airlines has been awarded second place both 
nationwide and in its sector in the "500 Biggest Service 
Exporting Firms of Turkey" study conducted for the first 
time this year by the Turkish Exporters' Chamber (TIM). TIM 
conducted the research to develop the Turkish service sector 
and to carry it to its full potential, and it listed companies in 
the service sector according to the services they exported 
based on how much foreign currency income it generated. The 
study was conducted by TIM and supported by the Finance 
Ministry, and those companies who made the shortlist in 11 
categories were given their awards at a ceremony in which the 
prime minister Binali Yıldırım was also in attendance. Speaking 
at the ceremony, Pegasus Airlines' CEO Mehmet T. Nane said 
"It's a great honour for Pegasus to be recognised as one of the 
leading companies bringing foreign currency income to Turkey, 
and it's a sign of us being on the right path. We'll continue to 
serve tourism and promote Turkey all around the world." 

 flypgs.com 

HABER NEWS
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İhracatta Pegasus’un
Büyük Başarısı 
Pegasus Hava Yolları, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) bu yıl ilk defa gerçekleştirdiği “Türkiye’nin 500 
Büyük Hizmet İhracatçı Firması” araştırmasında, hem Türkiye genelinde hem de sektör özelinde ikinci büyük 
hizmet ihracatçısı seçildi. TİM, Türk hizmet sektörünün geliştirilmesi ve potansiyelinin ortaya çıkarılması 
amacıyla yaptığı araştırmada, hizmet sektörlerinde ihracat yapan firmaları, “döviz kazandırıcı hizmet 
ticaretine” göre sıraladı. TİM tarafından Ekonomi Bakanlığı’nın katkılarıyla tamamlanan araştırmada, 11 
kategoride dereceye giren firmalar, ödüllerini Başbakan Binali Yıldırım’ın da katıldığı törenle aldı. Pegasus 
Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane ödülle ilgili yaptığı açıklamada, “Ülkemize en çok dövizi kazandıran 
kurumlarından biri seçilmemiz Pegasus için büyük bir onur ve gurur vesilesi olduğu gibi doğru yolda 
olduğumuzun da önemli bir kanıtıdır. Bacasız sanayiye hizmet etmeye ve ülkemizin yurt dışında tanıtımına tüm 
gücümüzle devam edeceğiz” dedi.  flypgs.com
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DÜNYADAN ve TÜRKİYE’DEN GEZİ NOTLARI
TRAVEL NOTES from TURKEY and the WORLD

KAYSERİ, ERCİYES



Dubai’de Kış  Or tasında 
Sıcak Bir 

Haf ta Sonu Kaçamağı

Enjoyment at  i ts  Whitest

YAZI / BY Nehir GÜVEN

EĞLENCENIN EN
BEYAZ HÂLI

İşte sizi kara çağıran bir sömestr 
daha geldi çattı. Çocuklaşmanın, 
kartopu savaşı yapmanın, karda 
yuvarlanmanın ve kara doymanın 
tam zamanı. 

And once again, another 
semester’s end is calling you to 
the slopes. It’s the perfect time to 
act like a kid, engage in a snowball 
fight, roll around in the snow and 
enjoy.

“Çocuklarla sömestrde nereye kaçsak?” diye düşünmeye 
başladınız mı? Cevabınız “Evet” ise bu yazıya bir göz 
atmanızı öneririz. Daha önce kayak yapmadıysanız ve 
hazırlığınız yoksa endişelenmeyin; birçok kayak 
merkezinde malzeme kiralayabileceğiniz gibi, 
eğitmenlerden de ders alabilirsiniz.
Have you started to think about where to take the kids 
during the winter semester break? If your answer is 
“yes”, then we suggest you have a look at what follows. If 
you’ve never skied before and you’re worried you’re not 
up to it, many ski resorts offer instructors and classes 
along with rental equipment.

Seyahat ••• travel
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ELAZIĞ - HAZARBABA

The Hazarbaba Ski Resort is located in the 
Sivrice District of Elazig on the shores of Lake 
Hazar, which is about 30 km from the 
provincial centre. One of the newest of 
Turkey’s ski resorts, its difficult pistes are 
especially well-liked by professional skiers. 
The skiing facilities were overhauled at the 
beginning of this season, and there are plenty 
of sporting activities that families can enjoy 
together with their kids. Currently, the resort 
is only open for day-trippers, but there’s a 
beautiful hotel in the district open for guests 
on the shores of Lake Hazar just 6 km away.

ELAZIĞ - HAZARBABA

Elazığ merkeze 30 km uzaklıkta, Hazar Gölü kenarına kurulu Sivrice ilçe sınırları içinde 
bulunan ve Türkiye’nin en yenilerinden biri olan Hazarbaba Kayak Merkezi, zorlu pistleriyle 
özellikle profesyonel kayakçılar tarafından tercih ediliyor. Bu sezon başında ekipmanını 
yenileyen merkezde ailelerin ve çocukların birlikte yapabilecekleri çok sayıda spor faaliyeti 
de bulunuyor. Misafirlerini şimdilik günübirlik ağırlayan merkeze 6 kilometre mesafede ve 
Hazar Gölü kenarında bulunan otelde konaklamak ise bu güzelim beldenin hediyesi oluyor.
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PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Elazığ’a haftanın 
her günü her şey 
dâhil 69,99 TL’den 

başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.

You can fly to Elazığ 
from İstanbul Sabiha 

Gökçen Airport 
with Pegasus’ daily 
flights; all-inclusive 

prices start at 
69.99 TL.

FLY WITH  
PEGASUS

© Photo: Hazarbaba Kayak Merkezi Arşivi / Archive



74 • PEGASUS • OCAK / JANUARY 2017

ERZURUM - PALANDÖKEN (EJDER 3200)

Palandöken, which stands out as one of Turkey’s 
most important ski resorts, is a place with room for 
professional skiers and amateurs alike. From 
February 12-18 2017, Palandöken, together with the 
Konaklı Ski Resort, will be hosting the Winter - 
European Youth Olympic Festival (EYOF). The skiing 
season at Palandöken starts in October and 
continues until May. Located just 30 minutes from 
the Erzurum Airport, 20 minutes from the main bus 
station and 15 minutes from the Erzurum train 
station, Palandöken has got 22 pistes, including two 
that meet Olympic criteria. There’s also regular bus 
service available to Palandöken from the Erzurum 
City Centre, which is about seven kilometres away.

ERZURUM - PALANDÖKEN (EJDER 3200)

Profesyonel kayakçıların yanı sıra amatör kayakçıların da kendilerine yer bulabildiği 
Palandöken, Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Konaklı 
Kayak Merkezi ile birlikte 12-18 Şubat günlerinde 2017 Avrupa Gençlik Olimpik –Kış-  
Festivali’ne (Winter - European Youth Olympic Festival- EYOF) ev sahipliği yapacak olan 
Palandöken’de kayak sezonu Ekim ayında başlıyor ve Mayıs ayına dek sürüyor. İkisi olimpik 
22 adet pisti bulunan Palandöken, Erzurum Havaalanı’na yalnızca 30 dakika, Erzurum 
Otogarı’na 20 dakika ve tren istasyonuna 15 dakika uzaklıkta yer alıyor. Şehir merkeziyle 
arasında yedi km olan Palandöken’e buradan düzenli otobüs seferleri yapılıyor. 
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PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Erzurum’a haftanın 
her günü her şey 
dâhil 79,99 TL’den 

başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.
You can fly to 
Erzurum from 

İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport 

with Pegasus’ daily 
flights; all-inclusive 

prices start at 
79.99 TL.

FLY WITH  
PEGASUS
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KARS - SARIKAMIŞ

Known for its “crystal snow” that resembles the Alps, 
the Sarıkamış Cıbıltepe Ski Resort presents an 
unrivalled skiing experience in the midst of a forest of 
yellow pines. The resort is located about 40 minutes 
away from the Kars Airport, 54 km from Kars and 153 
km from Erzurum. Sarıkamış Cıbıltepe offers 
opportunities for skiing from December to April, with 
ideal conditions for Alpine and Nordic skiing as well as 
for ski safaris and sledding.

KARS - SARIKAMIŞ

Alp Dağları’ndakine benzer “kristal kar” özelliğiyle ünlü Sarıkamış Cıbıltepe Kayak 
Merkezi, çevresini saran sarıçam ormanlarıyla eşsiz bir kayak deneyimi sunuyor. 
Kars’a 54 km, Erzurum’a 153 km uzaklıktaki kayak merkezi Kars Havaalanı’na 40 
dakika uzaklıkta bulunuyor. Aralık ve Nisan ayları arasında kayak yapılabilen 
merkez, “Alp ve Kuzey Disiplini” kayak uygulamaları ile “kayak safari” ve “kızaklı 
geziler” için de ideal.

 

KAYAK YAPMANIN 
FAYDALARI

-  En önemlisi psikolojik faydası. 
Uçuşla kıyaslanabilecek bir deneyim 
olduğu için özgürlük hissi zihninizi 
kaplıyor. 
-  Yüksek ve soğuk yerlerde yapıldığı 
için kanı temizliyor. 
-  Ön bacak adaleleri ile sırt ve kol 
kaslarını güçlendiriyor. 
-  Vücut soğukta daha fazla kalori 
yaktığı için daha hızlı kilo verdiriyor. 
-  Vücudun daha hızlı kondisyon 
kazanmasını sağlıyor. 

THE BENEFITS OF SKIING

- The most important is psychological. 
The experience is comparable to flying, 
so your mind is instilled with a sense of 
freedom.
- Because skiing takes place in cold 
weather at high altitudes, it cleanses 
your blood.
- It strengthens your leg, back and arm 
muscles.
- When your body is cold, it burns more 
calories, so you can lose weight faster.
-  It’s a speedy way to help get your 
body into peak condition.

PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Kars’a haftanın 

her günü her şey 
dâhil 89,99 TL’den 

başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.

You can fly to Kars 
from İstanbul Sabiha 

Gökçen Airport 
with Pegasus’ daily 
flights; all-inclusive 

prices start at 
89.99 TL.

FLY WITH  
PEGASUS



KAYSERİ - ERCİYES

Kayseri stands out as one of the top centres for ski 
tourism in Turkey. The Kayseri Erciyes Ski Resort is 
an exciting place where you’ll find professional 
athletes as well as families wanting to ski together. 
The resort is just 27 km away from Kayseri’s Erkilet 
Airport, and you can reach it easily by taking either a 
taxi from the airport or one of the regularly 
scheduled busses from downtown Kayseri or 
Erciyes. If you’re interested in skiing at Erciyes, 
there’s no need to sweat over accommodations: 
there are hotels in both Kayseri and Erciyes – but 
you’d do just as well to stay at one of the hotels in 
Cappadocia, because this unique, enchanting 
landscape is only 70 km away.

KAYSERİ - ERCİYES

Kayseri, ülkemizin kayak turizminin sayılı merkezlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. 
Kayseri Erciyes Kayak Merkezi, profesyonel sporcuların yanı sıra ailesi ile birlikte kayak 
yapmak isteyenler için de bir cazibe merkezi. Kayseri Erkilet Havalimanı’na yalnızca 27 km 
uzaklıkta bulunan merkeze havalimanından taksi veya Kayseri ve Erciyes merkezden düzenli 
olarak kalkan otobüslerle kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Erciyes Kayak Merkezi’nde kayak 
yapmak isterseniz nerede konaklayacağınızı fazla düşünmenize gerek yok; Kayseri veya 
Erciyes merkezdeki otelleri tercih edebileceğiniz gibi, eşsiz manzarasıyla büyüleyen 
Kapadokya bölgesi yalnızca 70 kilometre uzaklıkta olduğu için, buradaki otellerde de 
konaklayabilirsiniz.  

Seyahat ••• travel
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© Photo: Kayseri Erciyes A.Ş. Arşivi / Archive

PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Kayseri’ye haftanın 

her günü her şey 
dâhil 49,99 TL’den 

başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.
You can fly to 
Kayseri from 

İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport 

with Pegasus’ daily 
flights; all-inclusive 

prices start at 
49.99 TL.
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ANTALYA - SAKLIKENT

One of Turkey’s favourite ski resorts, Antalya-Saklıkent 
is known to be one of the ski resorts closest to the 
equator. The skiing season here starts at the end of 
December and lasts until the beginning of April, and the 
average snow depth is close to one metre. Saklıkent is 
located in the western part of the province of Antalya, 
45 km away from the city of Antalya and 65 km away 
from the Antalya Airport. The skiing facilities and ski 
lodges can be found on the north slope of Mt. Bakırlı in 
the Toros Beydağları mountain range. With all this, you 
can’t help but have some fun in the snow this winter!

ANTALYA - SAKLIKENT

Türkiye’nin gözde kayak merkezlerinden Antalya-Saklıkent, Ekvator çizgisine en yakın 
kayak merkezlerinden biri olarak biliniyor. Aralık sonundan Nisan başına kadar süren 
kayak sezonunda Saklıkent’te kar kalınlığı ortalama bir metre kadar oluyor. Antalya’nın 
batısındaki Saklıkent, Antalya merkeze 45, Antalya Havaalanı’na 65 km uzaklıkta 
bulunuyor. Toros Beydağları’nın Bakırlı Dağ mevkiinin kuzey yamacına kurulu olan kayak 
tesisleri ve dağ evlerinin arasında kar keyfi, bu kışın olmazsa olmazlarından.
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Bilgi ••• info

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.

 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)

İstanbul Sabiha Gökçen
Fast Track hizmeti

Pegasus misafirlerine

% 25 İndirimli

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.

Konforlu,
Hızlı,

Kolay Geçiş

Comfortable,
Fast,

Easy Transition

FAST TRACK HİZMET NOKTALARI
FAST TRACK SERVICE POINTS

Pegasus Guests Pay 25% 
Less for Fast Track Service at 
Istanbul Sabiha Gökçen Airport
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ÇIKOL ATA TADINDA BIR ŞEHIR

BRÜJYAZI / BY Gizem TELCİ 
sehirnotlari.com 
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A City that Tastes 
Like Chocolate: 

BRUGES

Belçika’nın, Orta Çağ’dan günümüze kadar neredeyse 
hiç bozulmadan gelmiş mimarisi, çikolataları ve 
waffle’larıyla meşhur, muhteşem şehri Brüj. O özenle 
hazırlanmış bir çikolata paketi sanki... 

Bruges is a wonderful Belgian city famous for its 
incredibly well-preserved Medieval architecture, 
chocolates and waffles. It’s almost like a box of 
chocolates itself, packaged with love and care.
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The winter school break is just around 
the corner! Now’s the best time to make 
winter holiday plans, especially for families 
with children. Read on, and we’ll tell 
you about a place that looks much better 
once you’re walking around in it when 
compared to what you see in photographs: 
Bruges, which is just 1,5 hours distant 
from Brussels and Belgium’s most popular 
tourist destination. What follows is no 
exaggeration!
First of all, the unique architecture of the 
historic houses that were lucky enough to 
escape damage during World War II will 
send you on a journey back in time. The 
sound of bells ringing out each hour, the 
nostalgic horse-drawn carriages on the 
square, shops selling handmade toys and 
boutique chocolatiers all come together to 
create such a wonderful atmosphere you’ll 
feel as if you’re on a film set.

ömestr zamanı geldi, 
geliyor! Bu dönem, özellikle 
çocuklu ailelerin kış 
tatillerini planlaması için 
en iyi tarih aralığı. Şimdi 
size, içinde dolaşmaya 
başladığınızda fotoğraflarda 

göründüğünden çok daha güzel olan bir yeri 
anlatacağız: Brüksel’e yalnızca 1,5 saatlik 
mesafedeki, Belçika’nın en çok ziyaret edilen 
kenti Brüj’ü. Bu yazıda abartıya yer yok! 
Her şeyden önce, İkinci Dünya Savaşı’ndan hiç 
zarar görmeden çıkma şansını yakalamış tarihi 
evler özgün mimarileriyle, bu şehirde sizi zaman 
içinde bir yolculuğa çıkarıyor adeta. Her saat 
başı havaya karışan çanların sesi, meydandaki 
nostaljik faytonlar, el yapımı oyuncak satan 
dükkânlar ve butik çikolatacılar bir araya 
geldiğinde de öyle etkileyici bir atmosfer 
oluşuyor ki, kendinizi adeta bir film sahnesinin 
içindeymiş gibi hissediyorsunuz.

PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Brüksel’e haftanın 
her günü her şey 
dâhil 66 USD’den 

başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.
You can fly to 
Brussels from 
İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport 

with Pegasus’ daily 
flights; all-inclusive 

prices start at 
66 USD.

FLY WITH  
PEGASUS



Küçük bir yerleşim alanına sahip olan bu 
şehir; çikolataları, kanalları, dantel işleri ve 
birasıyla meşhur. Brüj, çeşit çeşit çikolata 
ve şekerleme dükkânının yanı sıra davetkâr 
oyuncakçılarıyla da çocuklara adeta bir cennet 
ortamı, büyüklere ise büyüleyici ve romantik 
bir atmosfer sunuyor. Kent merkezinden 
kalkan faytonlar ve kanal turları buraya gelen 
çiftlerin vazgeçilmezi. Kışın hava çok soğuk 
olsa da, karlı bir Brüj gününde fayton turu 
yapmanın keyfine paha biçilemez.

Uğramadan Olmaz!
Brüj, ülkenin eşsiz çikolatalarını tatmak 
için birebir. Zaten kentin kendisi de özenle 
hazırlanmış bir çikolata paketi gibi! Brüj’ün 
hepsi kent meydanına açılan dar sokaklarında 
dolanırken, sağda solda irili ufaklı birçok 
dükkân göreceksiniz. Bunların çoğu çikolata, 
hediyelik eşya ve oyuncak dükkânı. Size 
vereceğimiz birkaç öneri de, bunların arasında 
mutlaka uğranması gerekenler. Ama önce bir 
notumuz var: Brüj’de birçok dükkân pazar 
günleri kapalı, aklınızda olsun!

Bruges is a rather small city famous for its 
chocolates, canals, lacework and beer. With its 
inviting toy shops and range of chocolate and 
sweet shops, it’s also a paradise for children, 
but at the same time a romantic, magical place 
for adults. The horse-drawn carriages that 
depart from the city centre and the canal tours 
are popular with visiting couples. Despite the 
fact that it gets very cold here in winter, a tour 
on horse-drawn carriage on a snowy Bruges 
day is incredibly fun.

Must-Visit Places!
Bruges is an ideal place for sampling the 
famous Belgian chocolates. It certainly 
resembles a beautifully packaged box of 
chocolates itself! As you walk around the 
town’s narrow streets, all leading up to the city 
square, you’ll see many shops of all sizes, most 
selling chocolates, souvenirs and toys. We’ve 
got a few recommendations we’re offering 
below for places we think are definitely 
worthy of a visit. But first, a reminder: most of 
the shops in Bruges are shut on Sundays.

Seyahat ••• travel
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Juliette’s
Juliette’s makes delicious chocolate chip 
cookies and biscuits. Like everywhere else, 
you can find a wide range of chocolates here. 
What sets them apart, though, are products 
like their homemade hazelnut and pistachio 
spreads. You can sample them yourself – and 
make your loved ones very happy by bringing 
them back as gifts.
(Wollestraat, 31A)

BbyB Chocolate
What makes these chocolates special is that 
they all have different fillings. When you 
walk into the shop, you’ll be met with dozens 
of different coloured boxes labelled “No.1”, 
“No.2”, “No.3, and so on, each containing 
a different type of chocolate. For example, 
“No.5” is cherry and lemon, “No.7” is 
raspberry, “No.14” is cherry and cinnamon... 
The chocolate boxes themselves are very 
prettily designed, and the chocolate crisps, 
sold in translucent packs, are very delicious. 
You’ll enjoy trying them, especially if you like 
dark chocolate. (Sint-Amandsstraat 39) 

Juliette’s
Juliette’s çok lezzetli parça çikolatalı 
kurabiyeler ve bisküviler yapan bir yer. 
Her yerde olduğu gibi burada da envaiçeşit 
çikolata bulabilirsiniz ama burayı farklı kılan 
şey, kendi ürettikleri ev yapımı fındık ve 
fıstık ezmesi gibi ürünler. Bu lezzetleri tadıp 
sevdiklerinize de hediye olarak götürürseniz, 
onları çok mutlu edersiniz. (Wollestraat, 31A)

BbyB Chocolate
Buradaki çikolataların özelliği, her birinin 
farklı içeriklere sahip olması. Dükkâna 
girdiğinizde “no.1”, “no.2”, “no.3” gibi 
adlandırılmış ve her biri farklı renkli 
kutularda onlarca çikolata çeşidiyle 
karşılaşıyorsunuz. Örneğin no.5 vişne limon, 
no.7 frambuaz, no.14 vişne, tarçın gibi… 
Çikolata paketlerinin tasarımları da çok güzel. 
Ayrıca şeffaf paketlerdeki çikolata cipsleri de 
oldukça lezzetli. Özellikle bitter seviyorsanız, 
bu cipsleri keyifle deneyebilirsiniz. 
(Sint-Amandsstraat 39) 

BBYB CHOCOLATE

JULIETTE’S
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sehirnotlari.com 
Şehir Notları “tadımlık şehir 
keşifleri” sloganıyla, 
okuyucuları dünyanın çeşitli 
şehirleriyle buluşturan, 
yeme-içme, gezi, kültür-sanat 
ve konaklama üzerine öneriler 
sunan bir seyahat blog’u. 
Şehirleri bir turist gibi değil, 
gittiği yerin yerlisi gibi öğrenip 
geziyor ve takipçileriyle en 
güncel yerel seyahat 
önerilerini paylaşıyor. 
- “Bite-size city discoveries” is 
the tag-line of “Şehir Notları 
(City Notes)”, a travel blog that 
introduces its readers to 
various cities across the 
world, providing suggestions 
as to food and drink, 
sightseeing, arts and culture, 
and accommodations. 
Contributors get to know the 
cities they travel to like locals 
rather than tourists, and they 
share the most up-to-date 
travel information with 
readers. 
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La Cure Gourmande
Brüj’ün en renkli dükkânlarından biri. 
Renkleri kadar tatları da harika olan şekerlere 
bakmak bile insanı mutlu ediyor. Buranın 
ünlü lezzetleri ise çeşit çeşit tereyağlı 
kurabiye ve bisküvileri. Nostaljik teneke 
kutulara istediğiniz kadar bisküvi doldurup 
paket yaptırabilir ya da kesekâğıtlarında alıp 
Brüj sokaklarında gezerken yiyebilirsiniz. 
(Breidelstraat, 10)

La Belgique Gourmande
La Cure Gourmande ile aynı sokakta bulunan 
La Belgique Gourmande da diğerleri gibi 
harika çikolatalar yapıyor. Ama içi dolgulu 
trüf çikolataları bir başka oluyor; mutlaka 
deneyin. (Breidelstraat, 14)

Rüya Gibi Bir Oyuncakçı: 
Käthe Wohlfahrt
Käthe Wohlfahrt, çocuklar ve çocuk kalmayı 
seçen yetişkinler için tam bir vaha! Aslen bir 
Alman markası olan ve Brüj’de iki dükkânı 
bulunan Käthe Wohlfahrt’taki el yapımı 
oyuncakların çoğu tahtadan ve sınırlı sayıda 
üretiliyor. Noel süsleri, fındıkkıranlar, trenler, 
yılbaşı ağaçları, melekler, geyikler, kardan 
adamlar... Yani, kış temasıyla ilgili akla gelen 
her türlü süs ve oyuncak burada bulunuyor. 
(Walplein, 12 ve Breidelstraat, 4)

La Cure Gourmande
One of Bruges’s most colourful shops. It’s a 
pleasure just looking at the displays of sweets, 
which are as wonderful in hue as they are in 
taste. La Cure Gourmande is famous for its 
range of butter cookies and biscuits. You can 
ask them to fill up an old-fashioned tin box 
with as many biscuits as you like, or buy a paper 
bagful and eat them as you wander around the 
streets of Bruges. (Breidelstraat, 10)

La Belgique Gourmande
On the same street as La Cure Gourmande, 
La Belgique Gourmande makes fantastic 
chocolates. The filled chocolate truffles are 
the absolute best of the bunch, so make sure 
to try at least one. (Breidelstraat, 14)

A Fairytale Toy Shop: Käthe Wohlfahrt
Käthe Wohlfahrt is a paradise for kids 
and for adults who choose not to grow up! 
There are two outlets in Bruges of what 
is, in fact, a German brand that produces 
limited-edition, handmade wooden toys. 
Christmas decorations, nutcrackers, 
model trains, Christmas trees, angels, 
reindeer, snowmen... In short, every type 
of decoration and toy that comes to mind 
related to the season. (Walplein, 12 ve 
Breidelstraat, 4)
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KÄTHE WOHLFAHRT

LA CURE GOURMANDE

LA BELGIQUE GOURMANDE
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Yemekte Belçika Usulü Midye Var!
Tencerede kereviz yaprağı, sarımsak gibi 
çeşnilerle pişirilen midye, Belçika’nın ünlü 
yerel lezzetlerinden biri. Bu midyeleri tatmak 
da Belçika ziyaretlerinin olmazsa olmazı. 
Brüj’de bu soslu midyeleri tadabileceğiniz 
birçok restoran var. Bizim ilk önerimiz, La 
Civière D’or. 1958 yılında Audrey Hepburn’ün 
de geldiği bu restoran, Brüj meydanına 
tepeden bakan, iki katlı, sevimli bir yer ve 
nostaljik bir havaya sahip. Deniz mahsulü 
sevmeyenler için et yemekleri de var. 
(Markt, 33)

Bir diğer önerimiz de kentin ara 
sokaklarındaki Cambrinus. Fakat, çok 
rağbet gören bir yer olduğu için gitmeden 
önce muhakkak rezervasyon yaptırmanızı, 
yer ayarlamayı başardığınızda da midyesini 
tatmadan buradan ayrılmamanızı öneririz. 
(Philipstockstraat, 19)

And for Dinner, Belgian Mussels
Mussels cooked in a pot with celery leaves, 
garlic and other seasonings is one of the 
famous dishes of Belgian cuisine, and is 
a must when visiting Belgium. There are 
many restaurants in Bruges that serve these 
seasoned mussels. Our first suggestion 
is La Civière D’or. It’s in a cute little two-
storey building with a nostalgic atmosphere 
overlooking the square. Audrey Hepburn 
paid a visit here back in 1958. The menu also 
features meat dishes for non-seafood fans. 
(Markt, 33)

Another suggestion is Cambrinus, located 
in one of the city’s small side-streets. Keep in 
mind that this is a highly popular venue, so 
you have to book a table beforehand. If you 
do manage to get a table, don’t leave without 
trying the mussels.
(Philipstockstraat, 19)
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BELÇIKA 
BIRASININ 
TARIHI

Brüj’de, Belçika birasını tanıtmak 
için kurulmuş bir de Bira Müzesi 
var. Biranın Belçika’daki tarihini 
ve hangi aşamalardan geçip 
günümüze geldiğini burada 
detaylarıyla öğrenmek mümkün. 
Müzede alışkın olduğunuz sergi 
turunun yanı sıra interaktif 
tur da yapabiliyorsunuz. 
Sergiyi gezerken gişeden 
bir tablet bilgisayar alıyor, 
eserlerin altındaki QR kodlarını 
okutarak onların hikâyelerini 
dinliyor ve daha zengin bir bilgi 
edinebiliyorsunuz. Müzenin ilginç 
kısımlarından biri de alt kattaki 
bar bölümü. Burada, isterseniz 
barmenin size biraların içeriği 
ve yapılışlarıyla ilgili anlattığı 
hikayeleri dinliyorsunuz. 

THE HISTORY OF BELGIAN 
BEER: Bruges is also home 
to a Beer Museum. Founded 
to promote Belgian beer, the 
museum is a place where you 
can learn about the history of 
beer in general and of Belgian 
beer in particular. In addition to 
the standard, guided tour, the 
museum offers an interactive 
option that gives you a more 
in-depth experience. For that, 
you pick up a tablet computer at 
the entrance, and then scan the 
QR codes of the items on display 
to be able to hear their stories. 
Another interesting feature of 
the museum is the downstairs 
bar. If you feel like it, you can 
enjoy listening to the bartender 
explain the ingredients and 
brewing process.
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O R TA  AV RUPA’ N IN  G O T IK  K R A L I Ç E SI: 

Central Europe’s 
Gothic Queen: 

PRAGUE

PRAG
YAZI / BY Buket CEYLAN nereyekacsak.com

Orta Çağ görünümünü olduğu gibi 
koruyan, kış mevsiminin en çok ona 
yakıştığı, Franz Kafka’nın şehri Prag, 

Prague, Praha...

The birthplace of Franz Kafka, Prague 
is a well-preserved Medieval city that 

looks its best in winter.
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PRAG

OCAK / JANUARY 2017 • PEGASUS • 87

latava Nehri üzerindeki köprüleri, 
şehri kuş bakışı gören parkları, 
dar sokakların açıldığı ışıl ışıl 
meydanları ve ihtişamlı tarihi 
yapılarıyla adeta bir açık hava 
müzesini andıran bu şehri 
keşfetmeye, kendinizi bir Orta 

Çağ aristokratı gibi hissederek sokaklarında 
dolaşmaya ne dersiniz?
Vaclav Havel Prag Havalimanı’ndan 
şehir merkezine ulaşım: Bu şehirde 
ulaşımın en ekonomik ve en kolay hâli, toplu 
taşıma araçlarını kullanmak. Öncellikle 
havalimanının hemen önünden kalkan 
119 numaralı otobüse binip son durağa 
kadar gitmeli ve daha sonra metroyla Karl 
Köprüsü’ne sadece beş dakika uzaklıktaki 
Staromesktska durağında inmelisiniz. 
25 dakika sürecek bu yolculuğun bedeli 
35 Kron, yani yaklaşık 5 TL kadar. Eğer 
havalimanından  kent merkezine taksiyle 
gitmek isterseniz, taksilerin sabit tarife ücreti 
de 500 Kron.

How would you like to stroll across the 
bridges over the Vlatava River, around 
parks with a bird’s eye view of the city, 
through narrow side-streets leading 
onto brightly illuminated squares and 
magnificent historic buildings that make 
the city seem like an open-air museum, 
feeling like an aristocrat from medieval 
times?
Transportation from Vaclav Havel 
Airport to the city: The easiest and 
cheapest way to get around in Prague is 
to use public transportation. First, take 
the Number 119 bus, which leaves from 
right in front of the airport, and get off 
at the last stop. Then, take the metro to 
the Staromesktska station, which is just a 
five-minute walk from Charles Bridge. The 
entire trip takes 25 minutes and costs 35 
Czech Koruna (about 5 Turkish Lira). If 
you want to take a cab instead, there is a flat 
rate of 500 Koruna from the airport to the 
city centre.

V

@PHOTO Buket CEYLAN

MALA STRANA
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KARL KÖPRÜSÜ
Yapımına 1357’de, Kral IV. Karl döneminde 

başlanıp 1402 yılında tamamlanan ve Vlatava 
Nehri’nin ayırdığı iki yakayı bir araya getiren bu 
köprü, şehrin en eski ve en görkemli noktası. 

Sadece yaya trafiğine açık olan köprü üzerinde 
sağlı sollu sıralanmış toplam 30 heykel 

bulunuyor. Orijinalleri Ulusal Galeri’de koruma 
altında olan bu heykellerin hepsinin birer 

replika olduğunu bilmek bile onlara hayran 
hayran bakmanıza engel olmuyor. Bu arada, 
“dünyanın en hayret verici gotik yapılarından 
biri” olarak nitelenen ve köprünün Eski Şehir 

tarafında yer alan kulenin tepesine çıktığınızda, 
mükemmel fotoğraf kareleri yakalayacağınıza 

gözüm kapalı kefilim!

Charles Bridge: Construction of this bridge 
began during the reign of King Charles IV in 1357 
and was completed in 1402. The bridge brings 
together the opposing banks of the Vlatava, 

and it’s the oldest and most spectacular sight in 
the city. Open only to pedestrian traffic, there 
are 30 statues lining each side of the bridge. 
The originals of these sculptures are under 
protection at the National Gallery, but even 

knowing that they’re replicas isn’t enough to 
spoil their effect. The tower at the Old-Town 

end of the bridge is regarded as one of the most 
striking Gothic structures in the world, and if 
you climb up to the top of it, I guarantee that 

you’ll take some fantastic photographs without 
even trying.

ESKI KENT MEYDANI
Avrupa’daki şehirlerin hemen hepsinde 

kent meydanları, o şehrin en eski yerleşim 
noktalarıdır. Çekçesi “Stare Mesto Namesti” 
olan bu meydan da Orta Çağ’da kurulmuş ve 
ilk kurulduğu haliyle bugünkü hali arasında 

neredeyse hiçbir fark yok. Olur da bizim gibi, 
Noel pazarlarının kurulduğu 21 Kasım – 6 

Ocak arasında bir zamana denk gelirseniz 
çok şanslısınız demektir. Meydandaki 

süslü çam ağacının altında sıcak şarabınızı 
yudumlarken geleneksel tatlıları “trdelnik”i 
de deneyebiliyorsunuz. Nasıl olsa tatilde 

kalori hesabı yapılmaz. Yapılırsa da o tatil, 
tatil olmaz. Gecesi ayrı, gündüzü ayrı güzel bu 

meydanda, keyifle yiyin gitsin!  

Old Town Square: In almost all European 
cities, the city squares are the oldest parts of 

the town. In Prague, this square – “Stare Mesto 
Namesti”, in Czech – was established in the 

Middle Ages, and it still looks the part. If you visit 
the city anytime between November 21-January 

6, like we did, you’ll be very lucky indeed, 
because that’s when the Christmas Market is 

set up. You can sip your mulled wine under the 
Christmas tree in the square and have a taste of 
“trdelnik”, a traditional Czech dessert. Obviously 

you can’t go around counting calories when 
you’re on holiday, otherwise it wouldn’t be a 

holiday! So just eat to your heart’s content while 
enjoying the charms of this square, whatever 

the time of day.

ASTRONOMIK SAAT KULESI
Meğer bilim ve sanatı ince detaylarla 

harmanlayan saat ustası Hanus (ya da 
Kadane!) çok şey anlatmaya çalışmış saati 
öğrenmek isteyenlere. 12 saat diliminin 12 
burcun sembolleriyle gösterildiği güneş 

saati ile ay saatinin yanı sıra kibri, aç 
gözlülüğü, sefayı ve ölümü simgeleyen 

heykellerin bulunduğu, her saat başı açılan 
bir pencereden 12 havarinin geçiş yaptığı 

bu kule, 15. yüzyıl başından bu yana doğru 
zamanı göstermeye programlı. Ayrıca 

Saat Kulesi’nin 360 derecelik bir manzara 
sunan gözlem katına çıktığınızda, Orta 
Çağ’ın bu cazibeli şehrini seyretmeye 

doyamıyorsunuz.  

Astronomical Clock: The master 
clockmaker Hanus (that’s Kadane!) who 

designed this clock married science and art 
to explain a whole lot to anyone wanting to 

find out what time it is. Not only is there a sun 
dial, in which the 12 hours are represented by 

the symbols of the 12 astrological signs, as 
well as a moon dial, the clocktower features 

statues representing pride, greed, sloth 
and death, and every time the hour strikes, 
a window in the tower opens, and the 12 

apostles make an appearance. What’s more, 
the clock has been accurately keeping time 

since the 15th century! If you climb up to 
the tower’s observation deck, you’ll enjoy a 

360-degree panoramic view of the city.

MALA STRANA
Barok mimarinin derin izlerini taşıyan Prag’ın bu en eski mahallesinde, 
Aziz Nikolas Kilisesi ve Prag Kalesi gezilmesi gereken en etkileyici 
tarihi miraslar. Ama bu mahallenin renkli ara sokaklarında kaybolmak, 
kafelerinde vakit geçirmek de ayrı bir keyif. Bir de burada, The Beatles’ın 
efsanevi üyesi John Lennon’ın 1980’deki ölümünün ardından sevenleri 
tarafından anısına grafiti ve şarkı sözleriyle renklendirilmiş bir John Lennon 
duvarı var ki, görülmeye değer.  

The St Nicholas Church and Prague Castle are two landmark buildings you’ll 
definitely want to visit here in Prague’s oldest neighbourhood, which is deeply 
marked by Baroque architecture. You’ll also enjoy getting lost in the fascinating 
backstreets and spending time at the cafes. The neighbourhood also has a John 
Lennon memorial wall that is worth seeing; it’s covered with graffiti and lyrics 
scrawled by his fans following the death of this Beatles legend in 1980.



ezdik, dolaştık ve acıktık: 
Diyorlar ki, Praglılar dışarda 
yemek yiyip kokteyl barlarda 
sosyalleşmeyi çok sever, evlerinde 
pek yemek pişirmez, yemeklerini 
de dışarıda yermiş. Bu söylentiler 
belli ki boşuna değil; günün hangi 

öğününe denk gelirseniz gelin Prag’daki kafe 
ve restoranların çoğu tıklım tıklım dolu. Bu 
yüzden çoğu yere rezervasyon yaptırıp gitmekte 
fayda var. Kahvaltı için Cafe la Creme ve 
Cafe Ebel’i not alın deriz. Cafe le Creme’deki 
çırpılmış yumurtanın tadı hâlâ damağımda. 
Cafe Ebel’de ise ev yapımı bagel ve kruvasanları 
denemelisiniz. Şans eseri keşfettiğimiz Kozlovna 
ise yerel halkın rağbet ettiği  bir mekân. Karl 
Köprüsü’ne çok yakın olmasına rağmen 
neredeyse bizden başka turistin olmadığı bu 
pub’da dilediğiniz Çek birasını deneyebilirsiniz. 
Diğer bir mekân önerisi de biftek sevenler için 
gelsin; Gran Fierro. Tretter’s Bar ve Hemingway 
ise akşam yemeğinden sonra uğrayabileceğiniz 
keyifli kokteyl barlar. Bu arada Mala Strana’daki 
Orta Çağ tavernası U Krale Brabantsheko, fena 
halde turistik bir mekân olmasına rağmen 
mutlaka denenmeli. Sizi bilmem ama biz çok 
eğlendik. Mekânın havası ve yapılan Orta Çağ’a 
özgü gösterilerin yanı sıra yediğimiz yemekler de 
oldukça lezzetliydi. Özellikle de bifteği.

We came, we saw, we got hungry: They 
say that the residents of Prague enjoy 
eating out and socialising at cocktail bars 
and that they’d rather eat out than cook a 
meal at home. This certainly seems to be 
the case, because most of Prague’s cafes 
and restaurants are packed with people at 
mealtimes – so you might want to make a 
reservation before heading out to eat. For 
breakfast, you could try the Cafe la Creme 
or Cafe Ebel. I had scrambled eggs at Cafe la 
Creme that were just beautiful, but if you go 
to Cafe Ebel you ought to try the homemade 
bagels and croissants. Kozlovna, which we 
discovered by chance, is popular with the 
locals. Even though it’s very close to Charles 
Bridge, we were the only tourists at this pub, 
which has got all different kinds of Czech 
beer. For steak lovers, we’ve got another 
suggestion: Gran Fierro. For a post-dinner 
cocktail, Tretter’s Bar and Hemingway are 
two nice cocktail bars you can hang out in. 
U Krale Brabantsheko is a medieval tavern 
in Mala Strana, and though it’s awfully 
touristic, it’s still worth a try. I can’t be sure 
what you’d think, but we certainly had a lot 
of fun. The atmosphere, the medieval shows 
and the food were quite lovely. Particularly 
the steak.
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TYN KILISESI 

Tamam, Eski Şehir Meydanı’nda 
ilk önce Astronomik Saat Kulesi 
dikkat çekiyor ama Kule’nin tam 
karşısında yer alan ve 14. yüzyıl 

sonuna tarihlenen bu kiliseyi 
ziyaret de ihmal edilmemeli. 

Uzun bir süre “Prag’ın en uzun 
binası” unvanını taşıyan kilisenin 
ikiz kulelerine dikkatlice bakınca 

eşit uzunlukta olmadığını fark 
ediyorsunuz. Kilisenin içinde, 

Gotik, Rönesans ve Erken Barok 
dönemlerine ait eserlerin yanı sıra 

şehrin tarihine adı yazılmış çok 
sayıda kişinin mezarı bulunuyor.

Tyn Church: Okay, so the 
Astronomical Clock is the first thing 

to grab your attention on the Old 
Town Square, but this 14th-century 

church located right across from 
the clocktower deserves a visit, 
too. For ages, Tyn Church was 
the tallest building in Prague. If 

you look carefully at the church’s 
twin towers, you’ll notice that 

they’re not quite the same height. 
Inside the church you’ll find Gothic, 

Renaissance and Early Baroque 
artworks as well as tombs of 

many of the individuals who played 
significant roles in the city’s history.



Pegasus Hava Yolları sosyal sorumluluk 
projelerine bir yenisini daha ekledi. Denizli 
Beyağaç Kaymakamı Muhammed Serkan 
Şahin’in girişimleriyle başlatılan ve ilçede 
yaşayan sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı 
kız çocukları için fırsat eşitliği yaratılması 
amaçlanan “Kızlar Kırdan Kente – 3K” 
projesine, Pegasus Hava Yolları da Beyağaçlı 
kızlarımızın uçuş sponsorluğunu üstlenerek 
destek verdi. Kız çocuklarının moral 
kazanması için yapılan ve hayatlarına şekil 
verme sürecinde önemli bir referans olacak 
“Metropol Gezileri” kapsamında, 58 kız 
çocuğu ülke metropollerini ziyaret ederek, 
buralardaki kalabalık ve tempolu günlük 
akışa katıldı. 

PEG A SU S ’ TA N  K IZ 
Ç O C U K L A R IN A  D E S T EK
Pegasus Supports Young Girls

Pegasus has added a new project to its list 
of social responsibility projects. The “3K” 
project – “Kızlar Kırdan Kente (Girls Travel 
from the Country to the City)” – was initiated 
by Muhammed Serkan Şahin, the governor 
of Denizli’s Beyağaç district, with the aim 
of creating equal opportunities for socio-
economically underpriveleged girls in the 
region. Pegasus has supported the project 
by acting as flight sponsor for the project’s 
“Metropol Trips”, in which 58 girls visited 
some of the major cities in Turkey and joined 
in the hustle and bustle of the daily urban 
routine. The activity was designed to instill 
confidence in the girls and to be an important 
reference point as they shape their lives. 
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YAŞANILASI ŞEHİR 

BÜKREŞ
A CITY TO LIVE 

BUCHAREST

PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Bükreş’e haftanın 
beş günü her şey 
dâhil 36 USD’den 

başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.
You can fly to 

Bucharest from 
İstanbul Sabiha 

Gökçen Airport with 
Pegasus, five days 

a week; all-inclusive 
prices start at 

36 USD.

FLY WITH  
PEGASUS



YAZI / BY Egemen AKAR
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Romanya’nın Avrupa’nın en çok ziyaret 

edilen şehirlerine taş çıkaran güzellikteki  

başkenti Bükreş, kültür-sanatı, mimarisi, 

tarihi ve doğal güzellikleriyle sizi 

büyüleyecek. Şehre adım attıktan sonra 

zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

More dazzling than some of Europe’s 

most popular tourist destinations, 

Romania’s capital Bucharest will 

enchant you with its culture, arts, 

architecture, history and natural beauty. 

You’ll be surprised how time flies once 

you set foot in the city.
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vrupa Birliği’ne 2007 yılında 
giren Romanya’nın gelişmiş 
yüzü Bükreş, son yıllarda 
yapılan düzenlemeler 
sayesinde eskisine oranla 
çok daha planlı bir yapıya 
sahip olmuş. Avrupa Birliği 

ülkelerinin geneline bakıldığında ekonomik 
olarak bir miktar zayıf kalsa da, kültürel 
etkinlikler açısından Bükreş’in diğer Avrupa 
şehirlerinden hiç de geri kalır bir tarafı yok. 
Şehir; müze, tiyatro, galeri, konser salonu ve 
opera binalarıyla dolu. Ayrıca şehirde yer alan 
çok sayıdaki üniversite sayesinde, sokaklar 
gençlerin varlığıyla her daim canlı. Konaklama, 
yeme içme, kültürel aktiviteler de oldukça 
uygun fiyatlarda.
Bükreş’te ulaşım ağı oldukça gelişmiş. Şehrin 
hemen her noktasına metro, tramvay ve 
otobüs kullanarak rahatça ulaşabiliyorsunuz. 
Otopeni ya da diğer adıyla Henri Coanda 
Havaalanı’ndan şehir merkezine yolculuk 
bile yarım saat kadar sürüyor. Ülkenin diğer 
şehirlerine de ulaşım çok rahat. Eğer zamanınız 
varsa Bükreş’ten trenle ya da karayolu ile 
kolayca ulaşabileceğiniz Romanya’nın Braşov, 
Sighişoara gibi tarihi şehirlerini de ziyaret 
edebilir, hatta gezinizi bir Transilvanya turuyla 
tamamlayabilirsiniz. 

Bucharest is the sophisticated face of 
Romania, a country that joined the 
European Union in 2007. Thanks to 
recently enacted regulations, the city has 
come a long way in terms of planning. 
While Romania may be somewhat weaker 
economically in comparison to other 
EU-countries, when it comes to cultural 
events, the Romanian capital is right up 
there with other European cities. Bucharest 
is packed with museums, theatres, 
art galleries, concert halls and opera 
buildings. What’s more, the city is home 
to a number of universities, so the streets 
are alive with students day and night, and 
accommodations, food and drink, and 
cultural activities are all reasonably priced.
Bucharest has an extensive public transport 
network that makes it easy to reach practically 
every corner of the city by either metro, tram 
or bus. It takes less than a half-hour to get 
from Otopeni (Henri Coanda Airport) to 
the city centre, and it’s no problem finding 
transportation from the capital to other cities 
in Romania. If you have the time, you can 
easily travel to historic cities like Brashov and 
Sighishoara from Bucharest by rail or road. In 
fact, you can even top up your holiday with a 
tour of  Transylvania. 
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Bükreş’teki Zafer Bulvarı  
büyük Avrupa kentlerinin 

metropol caddelerini 
aratmıyor.

Victory Avenue in Bucharest 
feels almost the same as the 

bigger European cities’ 
metropol streets.

ZAFER BULVARI VICTORY AVENUE





Tarihi Şehir
Şehirdeki toplu taşıma sistemi sizi her yere 
kolayca ulaştırıyor olsa da, bu düzayak şehri 
yürüyerek de rahatça gezebiliyorsunuz. 
Şehir merkezinden beş dakikalık yürüme 
mesafesindeki Lipscani Bölgesi şehrin en 
popüler yerlerinden biri. Centrul Istoric 
(Tarihi Merkez) olarak bilinen bölgedeki kafe 
ve restoranların yerleştiği mekânlar, tarihi 
binaların yapısı bozulmadan, birbirleriyle 
uyum içinde tasarlanmış. Tarihi merkeze 
girdikten sonra gezinize Ion Ghica Caddesi 
üzerindeki Biserica Sf. Nicolae Kilisesi’nden 
başlayabilirsiniz. “Rus Kilisesi” olarak da 
bilinen yapı 15’inci yüzyılda inşa edilmiş. 
Buranın iki sokak bitişiğinde yer alan, 18’inci 
yüzyılda inşa edilmiş ve dış süslemeleri ile 
görülmeye değer Stavropoleos Kilisesi ise adını 
bulunduğu caddeden almış. Kilisenin hemen 
karşısında, Avusturyalı mimar Kofczinski’nin 
dış cephesini Gotik, içini de Art Nouveau tarzda 
tasarladığı müthiş bir yapı ve burada 1899’dan 
bu yana restoran ve bar olarak hizmet veren 
Caru’ cu Bere bulunuyor. 

Historical City
 While you can get around fine in the city using 
public transportation, Bucharest is relatively 
flat, so it’s easy to walk around and sightsee. 
Just a five-minute walk from the city centre and 
you’ll come to the Lipscani District, one of the 
city’s most popular neighbourhoods. Known 
as “Centrul Istoric”, this historic centre of the 
city is home to cafes and restaurants designed 
to keep the historical fabric of the architecture 
intact. Once you’ve reached the historical district, 
you can start your sightseeing at the Biserica Sf. 
Nicolae Church on Ion Ghica Street. Also known 
as the “Russian Church”, this church was built 
in the 15th century. Two streets down is the 
Stavropoleos Church on the street of the same 
name. Built in the 18th century, the Stavropoleos 
Church is well worth seeing for its ornamented 
exterior. Directly across from the church is a 
fantastic building designed by Austrian architect 
Kofczinski that has a Gothic facade and an Art 
Nouveau interior. The building serves as home to 
the Caru’ cu Bere restaurant and bar, which has 
been located there since 1899. 

LIPSCANI BÖLGESI 

LIPSCANI DISTRICT 

CENTRUL ISTORIC
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Romen mutfağının leziz örneklerini sunan 
Caru’ cu Bere, aynı zamanda şehrin en 
eski bira evi. Hemen yakınındaki Lipscani 
Caddesi’nde yol ve otopark gibi çalışmalar 
sırasında tesadüfen ortaya çıkarılmış 
arkeolojik kalıntıların caddeye denk gelen 
kısmı, üzeri cam ile örtülmüş ve aydınlatılmış 
şekilde sergileniyor. Franceza Caddesi’nde 
ise 1800’lü yılların başında inşa edilen Hanul 
lui Manuc (Manuc Bey Hanı) ve bu tarihi 
hanın hemen karşısındaki 14’üncü yüzyılda 
inşa edilmiş Curtea Veche (Eski Mahkeme) 
Müzesi’ni ziyaret edebilirsiniz. 
Romanya tarihi hakkında biraz fikri olan 
herkes, ülkenin 1965-1989 yılları arasındaki 
tarihini yazan Nikolay Çavuşesku’yu bilir. 
Bükreş sokaklarında da hâlâ o döneme ait 
izleri görmek mümkün. Palatul Parlamentului 
yani Parlamento Binası da o dönemin en tipik 
örneklerinden biri. Çavuşesku döneminde 
inşasına başlanan bu yapı, Pentagon’dan sonra 
“dünyanın ikinci büyük idari binası” olarak 
anılıyor. 365 bin metrekarelik bir alanda 1.100 
odasıyla da dünyanın dördüncü büyük yapısı. 
Yaklaşık 1,5 saatlik bir tur ile bu devasa yapıyı 
gezebilirsiniz. Bu ağır geziden sonra, müziğin 
sizi hafifleteceği iki konser salonu sırada 
bekliyor. Bunlardan ilki 1953’te kurulan ve 
geniş bir oditoryuma sahip Romanya Ulusal 
Opera Binası. 

Not only does it offer up a delicious selection 
of Romanian dishes, it’s the oldest beer 
garden in the city. Right around the corner is 
Lipscani Street, where archaeological remains 
accidentally unearthed during construction 
activities like road work and car-park 
excavation can be seen in situ under sections 
of the street that have been lit from below and 
covered in glass. On Franceza Street, you can 
visit “Hanul Iui Manuc (Manuc’s Inn)”, built in 
the early 1800s, and the 14th-century “Curtea 
Veche (Old Courthouse)” Museum opposite it.
Anyone familiar with Romanian history 
knows the name Nicolae Ceausescu. He was 
the central figure in Romania from 1965-
1989, and you can still find traces of the 
Ceausescu Era on the streets of Bucharest. The 
Palatul Parlamentului (Parliament), whose 
construction began during Ceausescu’s reign, 
is one of the most typical examples of buildings 
from that time. Not only is it the second-largest 
administrative building in the world (after the 
Pentagon), it’s the fourth largest building in the 
world of any kind. Containing 1,100 rooms and 
set on an area of over 365,000 m2, you can tour 
the entire building in about an hour and a half.
After this taxing tour, there are two concert 
halls waiting to soothe your weariness with 
music. The first is the Romanian National Opera 
building, built in 1953, which features a large 
auditorium. 

K O N A K L A M A : Şehirdeki 
konaklama seçeneklerinin çoğu 
Centrul Vechi‘de (Eski Şehir) 
yer alıyor. Müze ve tarihi 
binaların kümelendiği bu 
bölgede küçük ya da büyük 
otellerden hostellere kadar, 
birçok seçenek mevcut. Calea 
Victoriei Caddesi, Revolution 
ve Piata Unirii Meydanı, Eski 
Şehir etrafındaki konaklama 
alternatiflerinin bulunduğu 
başlıca bölgelerden. 

A C C O M M O D AT I O N S : Many 
of the places to stay in the city 
are located in Centrul Vechi 
(Old Town). This district, where 
the museums and historic 
buildings are concentrated, 
offers a variety of options that 
include small and large hotels 
as well as hostels. 
Accommodations can also be 
found around Centrul Vechi, on 
Calea Victoriei Street, and on 
Revolution and Piata Unirii 
Squares.

ESKİ MAHKEME OLD COURTHOUSE

BÜKREŞ SOKAKLARI 
BUCHAREST STREETS





Diğeri ise Ateneum Bükreş Konser Salonu. 
Ateneum’u gündüz saatlerinde bilet 
karşılığında ziyaret edebileceğiniz gibi 
eğer şanslıysanız akşam da burada George 
Enescu Filarmoni Orkestrası’nın konserini 
izleyebilirsiniz. Tarihi şehrin son durağı ise 
yapımı 1837 yılında tamamlanan Bükreş 
Ulusal Sanat Merkezi. Binada Orta Çağ’dan 
başlayıp Romanya modern sanatına uzanan 
70 binden fazla eser sergileniyor. 

Doğa ile İç İçe
Bükreş’in, şehir merkezinde yorgunluğunuzu 
atıp doğanın içinde nefes alabileceğiniz çok 
güzel parkları var. Ana girişi Regina Elisabeta 
Caddesi’nde olan Gradina Cismigiu (Çeşmeci 
Parkı) 16 hektarlık bir alanda, İngiliz bahçe 
tarzında düzenlenmiş. Parkın girişinde 
kurulan tezgâhlarda yiyecek-içecek ve yöresel 
ürünler satılıyor. Ayrıca içindeki büyük gölde 
sandal kiralayıp gezebiliyorsunuz. Görmeniz 
gereken diğer park ise Bükreş’in “Merkez 
Parkı” Herastrau. Bu kocaman park içinde 
büyük bir göl, yürüyüş yolları, çocuk 
parkları ve Romanya’nın kültürel yaşamını 
daha yakından keşfedebileceğiniz Açık Hava 
Köy Müzesi bulunuyor.

The second is the Athenaeum Bucharest 
Concert Hall. You can get a ticket at the 
entrance to visit the Athenaeum during 
the day, and if you’re lucky, you might 
catch a performance by the George Enescu 
Philharmonic Orchestra in the evening. The 
final stop on our tour of the historic centre is 
the Bucharest National Arts Centre. Completed 
in 1837, it exhibits more than 70,000 artworks 
dating from the Middle Ages to the present.

At One with Nature
There are some lovely parks in the centre of 
Bucharest where you can take a break and catch 
your breath surrounded by nature. The Gradina 
Cismigiu, whose main entrance is located on 
Regina Elisabeta Street, is an English garden 
spread across 16 hectares of land. Stalls at the 
park entrance sell food, refreshments and local 
products. The park is also home to a sizeable 
lake, and you can rent a rowboat and have a 
look around it. The other park worth visiting 
is Bucharest’s “Central Park”, Herastrau. This 
huge park contains a large lake, walking trails 
and playgrounds as well as the Open-Air Rural 
Museum, where you can learn more about 
traditional Romanian culture.

ALEXANDRU IOAN 

CUZA PARKI

ALEXANDRU IOAN 

CUZA PARK

A L I Ş V ER I Ş : Şehrin en 
büyük ve en eski caddelerinden 
Calea Victoriei (Zafer Yolu), 
Victoriei Meydanı’ndan başlayıp 
Liscani bölgesine kadar 
uzanıyor. Bu cadde aynı 
zamanda en önemli alışveriş 
güzergâhlarından da biri. 
Burada, hem dünyaca ünlü 
markalara ait mağazalardan 
hem de yerel butik 
dükkânlardan her bütçeye 
uygun hemen her şeyi 
bulabiliyorsunuz. Bulevardul 
Magheru Caddesi ve Piata Unirii 
Meydanı ise Bükreş’te alışveriş 
yapabileceğiniz diğer bölgeler 
arasında yer alıyor. 

SHOPP I N G : Beginning at 
Victoriei Square and continuing 
all the way to the Liscani 
District, Calea Victoriei (Victory 
Road) is one of the oldest and 
biggest streets in the city. It’s 
also one of the most important 
shopping destinations. Here 
you’ll find shops representing 
internationally known brands 
as well as local boutiques 
offering something for all 
tastes and budgets. Other 
shopping districts in Bucharest 
include the Bulevardul Magheru 
Street and Piata Unirii Square.
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AMSTERDAM’DA
GÖZÜNÜZ KAPALI
GİDEBİLECEĞİNİZ 
MEKÂNLAR

T O K I : Amsterdam’ın yerlilerinin 
de pek rağbet ettiği bu keyifli 
mekân, kahveleriyle ve kekleriyle 
“mutlaka denenmesi gerekenler” 
listenize girmeyi hak ediyor. Her 
daim kalabalık oluşu, yer bulma 
sıkıntısı doğursa da, keyifli 
bir masaya kurulduktan sonra 
beklediğinize değiyor. Özellikle 
soğuk havalarda Toki’deyseniz, cam 
kenarındaki koltuklarda kahvenizi 
yudumlarken, her telden çalan 
dergilere de göz atmayı unutmayın. 
(Binnen Dommersstraat 15) 

T O K I :  This lovely spot is 
also popular with the locals and 
deserves a place on your “must-
try” l ist, thanks to its selection of 
coffees and cakes. It ’s dif ficult 
to get a seat because it ’s always 
packed, but once you do find a 
table, you’ l l realise it ’s been worth 
the wait. Especially in colder 
weather, you can cosy up in one 
of the window seats and browse 
through all kinds of magazines 
while you enjoy sipping your 
coffee. (Binnen Dommersstraat 15) 

YAZI / BY Nurdan Gündoğdu, fooduristik.com

102 • PEGASUS • OCAK / JANUARY 2017

Amsterdam Eateries 
Where You Can’t Go Wrong 



Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da son birkaç yıl 
içerisinde açılan yeni mekânlar, hem menüleriyle 
iştah açıyor hem de zevkli dekorasyonlarıyla 
ruhunuzu doyuruyor. İşte listenize eklemeniz 
gereken en keyifli mekânlar...
Over the last few years, new restaurants with 
appetizing menus as well as decor have been popping 
up in the capital of the Netherlands, Amsterdam. 
Here are some of the most enjoyable venues that 
should be added to your list...

D E  K O F F I E 
S A L O N : Amsterdam 
sokaklarında kaybolduğum bir 
sırada karşıma çıkan De Koffie 
Salon, uzun uzun vakit geçirmeye 
müsait oluşu ve dozunda bir 
şeker oranıyla damakları 
şenlendiren brownie’siyle uğrak 
noktası olabilecek mekânlardan 
biri. Şehirde birkaç yerde 
daha şubesi bulunan De Koffie 
Salon’un geniş koltuklarına 
oturup gün içerisindeki “turistik” 
yorgunluğunuzu üzerinizden 
atabilirsiniz. (Utrechtsestraat 130)

B A C K  T O  B L A C K 
C O F F E E : Bir kahve dükkânı 
için bundan daha güzel bir isim 
olabilir mi? Dekorasyonu, keyifli 
ortamı, kahveleri… Her şeyiyle, 
geldiğinize pişman olmayacağınız 
özel bir mekân. Burada da yer 
bulma sıkıntısını yaşayabilirsiniz. 
Eğer “Bekleyecek hiç vaktim 
yok” diyorsanız, çekilmiş paket 
kahvelerinden satın almanızı 
öneririm. Bazen ambalaj çok 
şeydir ya hani! İşte öyle bir 
şey bu kahve paketleri de. 
(Weteringstraat 48)

D E  K O F F I E  S A L O N :
I stumbled across De Koffie 
Salon while getting lost in the 
streets of Amsterdam. It’s the 
kind of place where you can easily 
spend a long time hanging out, 
and it has brownies with just the 
right amount of sugar to make 
your taste buds sing, so it could 
become a regular choice. With 
branches in several parts of the 
city, De Koffie Salon has got comfy 
armchairs that you can sink into 
and rid yourself of your “touristic” 
exhaustion. (Utrechtsestraat 130)

B A C K  T O  B L A C K 
C O F F E E : What better name 
for a coffee shop? With its great 
decoration, friendly atmosphere 
and tasty coffee, you won’t 
regret stopping by this special 
cafe. You might find it difficult 
to get a spot here as well, and 
if you don’t have the time to 
wait, I recommend buying one of 
their packets of ground coffees. 
Sometimes, packaging says 
a lot, doesn’t it? Well, these 
packets of coffee certainly do! 
(Weteringstraat 48)
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V L E E S C H  N O C H 
V I S C H : Amsterdam, “Food Truck” 
lezzetleriyle de iddialı bir şehir. 
Vleesch Noch Visch de bu lezzetlerden 
özel seçkiler sunuyor. 17.00’de açılıp, 
21.00’e kadar hizmet veren Vleesch 
Noch Visch’in vejetaryen ağırlıklı 
menüsündeki her şeyi denemek için 
can atacağınızı düşünüyorum. Seçim 
zamanı gelip çatınca da “Pita Gyros” 
ve “Yunan Salatası”nı listenizin başına 
koymanızı öneriyorum. Bir de notum 
olacak: Vleesch Noch Visch, 2015’in 
“En İyi Food Truck” ödülünün sahibi. 
(Schaepmanstraat 2)

V L E E S C H  N O C H 
V I S C H : Amsterdam also has an 
impressive selection of “Food Trucks”, 
and Vleesch Noch Visch is one of the 
best. Open daily between 5 pm and 9 
pm, Vleesch Noch Visch offers a menu 
that is primarily vegetarian and whose 
every item sounds more appetizing 
than the last, but when push comes 
to shove, I recommend putting a 
“Pita Gyros” and “Greek Salad” at the 
top of your list. Oh, and by the way: 
Vleesch Noch Visch was selected 
“Best Food Truck of the Year” in 2015. 
(Schaepmanstraat 2)

V A N  S T A P E L E : Kurabiye 
onların işi! Hiç çekinmeden 
üzerlerine çok iddial ı cümleler 
kurabileceğim bu kurabiyeleri 
mutlaka denemelisiniz. Günün her 
saati taze kurabiye bulabileceğiniz 
mekân, çalışanlarının da güler 
yüzlü olmasıyla tadından yenmez 
bir hale geliyor. Tek çeşit kurabiye 
yapan Van Stapele, mutlaka 
uğramanız gereken noktalardan 
biri. (Heisteeg 4)

V A N  S T A P E L E : This is 
the place for biscuits! I could go 
on and on singing their praises 
without reserve – and you 
absolutely must try them. Van 
Stapele makes only one type of 
biscuit. Freshly-made biscuits can 
be found here al l day long, and 
they’re made even tastier by the 
fr iendly staf f. This is one of those 
places you definite ly need to visit. 
(Heisteeg 4)
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PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Amsterdam’a 
haftanın her 
günü her şey 

dâhil 61 USD’den 
başlayan fiyatlarla 

uçabilirsiniz.
You can fly to 

Amsterdam from 
İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport 

with Pegasus’ daily 
flights; all-inclusive 

prices start at 
61 USD.

FLY WITH  
PEGASUS



H O P P E :  Amsterdam gezinizin 
en lezzetl i mekânı olacağını 
söyleyebil ir im. Bu keyif l i mekânda 
deneyeceğiniz her lezzet hoşunuza 
gidecektir diye düşünüyorum 
ama ortaya “Bit terballen” 
söylemek de pek yakışıyor 
doğrusu! Hollandalı ların en sevdiği 
atıştırmalıklardan olan bu köfteleri, 
burada gerçekten de çok iyi 
yapıyorlar. Hoppe, nefis kurabiyeci 
Van Stapele’in hemen yan sokağında, 
aklınızda olsun. (Sui 18-20)

S L A : Turistik gezilerde her şeyi 
denemek isterken, ara sıra mideyi 
dinlendirmeye ve daha sağlıklı yollarla 
doymaya da ihtiyaç duyulabiliyor 
kesinlikle. Şehirde birkaç yerde şubesi 
bulunan Sla da, organik ürünlerle yapılan 
nefis ve sağlıklı salatalar yemek için en 
doğru adreslerden biri. Salatanızı onların 
belirlediği menüden seçebileceğiniz 
gibi, kendi belirleyeceğiniz malzemelerle 
damak tadınıza özel bir lezzet de 
oluşturabilirsiniz. Benim önerim ise 
falafelli salata ile ortaya da biraz humus 
olacak. (Ceintuurbaan 149)

S L A : While you might want to sample 
everything you can sink your teeth into 
when you’re on holiday, once in a while 
you might feel the need to give your 
stomach a break by feeding it something 
healthier. With several branches around 
the city, Sla offers delicious, healthy 
salads made from organic ingredients. 
You can choose one of the salads on 
their menu, or create your own out of 
whichever ingredients suit your fancy. 
I recommend the falafel salad 
with a l it tle hummus on the side. 
(Ceintuurbaan 149)

H O P P E :  I could easily say this 
will be the most delicious part of 
your visit to Amsterdam. I don’t think 
you can go wrong with anything 
in this friendly restaurant, but 
the best thing would be to order 
a plate of Bitterballen to share. 
These meatballs are one of the most 
popular snacks amongst the Dutch, 
and this place does a good job of 
making them. So you know, it’s just 
one street over from Van Stapele, the 
tasty biscuit makers. (Sui 18-20)

B A G E L S & B E A N S : Bagel, bagel, bagel… 
Tüm kahvaltı planlarınıza dahil edebileceğiniz 
Bagels&Beans, çeşitlil ik konusundaki yaratıcılığına 
devam ettikçe, es geçilmeyecek bir yer olmayı da 
sürdürecek belli ki. O nefis peynirlerin de devreye 
girmesiyle bütün öğünlerde buraya uğramamak 
için kendinizi zor tutabilirsiniz. Amsterdam’da 
pek çok şubesi bulunan Bagels&Beans, lezzetli 
bagel konusunda en doğru noktalardan biri. (Van 
Baerlestraat 40)

B A G E L S & B E A N S : Bagels, bagels, bagels... 
You can include Bagels&Beans in al l your breakfast 
plans, and as long as it continues offering such a 
wide selection of options, it ’s sure to continue being 
a must-visit venue. When you start to consider 
the delicious cheeses also on offer, you might 
find it hard not to come here for breakfast, lunch 
and dinner. Bagels&Beans has many branches in 
Amsterdam, and it ’s one of the best spots when it 
comes to delicious bagels. (Van Baerlestraat 40)

f o o d u r i s t i k . c o m  “Nerede ne 
yesem, nasıl bir tatl ı 
yapsam, içinden yemek 
geçen pek çok şeyi nasıl 
sarmalasam?” gibi çeşitl i 
sorulara cevap arıyorum. 
Bulduğum çeşitl i cevapları 
da fooduristik.com’da 
ve Youtube kanalımda 

paylaşıyorum. Şehrin en yeni mekânlarını 
keşfetmek ya da kapısındaki kuyruğa razı 
olunan mekânları öğrenmek için Fooduristik ’i 
takip edebil irsiniz. 

“Where and what should I eat? What sort of 
dessert should I make? How can I combine 
various things relating to food?” These are just 
some of the questions I ’m looking to answer. 
And when I f ind the answers, I share them on 
fooduristik.com and on my Youtube channel. 
To discover the newest venues in your city, or 
to find out which places are worth queuing up 
for, fol low fooduristik.com.
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uşağının en önemli fotoğraf 
sanatçılarından biri olarak gösterilen 
Roger Ballen, ABD, New York 
doğumlu olmasına karşın 30 yılı 

aşkın bir süredir Güney Afrika’da yaşıyor. 
Jeoloji çalışmaları nedeniyle Güney Afrika’nın 
kırsal bölgelerine yaptığı yolculuklarda 
önceleri küçük kasabalardaki sokakları 
görüntüleyen Ballen, daha sonra insanların 
kapılarını çalmaya başlamış ve evlerin içinde 
keşfettiği dünya, eserlerini derinden etkilemiş. 
Roger Ballen, fotoğraflarında mantığın 
sınırlarını aşan acıyı ve gerçeği, görmeden 
geçemeyeceğimiz bir hâle getirmiş. İstanbul 
Modern’de 28 Aralık’ta açılan ve 4 Haziran’a 
dek sürecek olan sergisi öncesi ulaştığımız 
Roger Ballen, en özel fotoğraflarını Pegasus 
Magazine okurları için seçip onların ardındaki 
öyküleri anlattı bize.

Roger Ballen is considered one of the 
leading photographers of his generation. 
Born in New York, USA, he has been living 
in South Africa for over 30 years. As part of 
his research in geology, Ballen travelled to 
the South African countryside, where he 
began photographing the streets of small 
towns. After a while, he began knocking on 
people’s doors, and the world he discovered 
behind those doors deeply affected his work. 
In his photographs, Ballen depicts truth 
and pain that exceed the limits of logic in 
a manner that’s impossible to ignore. We 
chatted with him prior to the exhibition of 
his work at Istanbul Modern, which opened 
on December 28 and will continue until June 
4. He chose the photographs that were most 
special to him and told us their stories to 
share with our readers.

HAZIRLAYAN / BY Şule KÖKTÜRK 

TRUTH BEGINS WHERE LOGIC ENDS

Roger  Ballen

Çalışmalarında insan, hayvan ve 
nesneleri gerçekle kurgunun arasında 
sıkışmış, mantığın hâkimiyetini yitirdiği 
bir dünyada tasvir eden Roger Ballen, 
fotoğraflarıyla Pegasus Magazine’in 
konuğu oldu. 
Roger Ballen is a photographer who depicts 
people, animals and objects in a world stuck 
between reality and fiction, where logic no 
longer reigns supreme. Ballen is our guest 
this month, with a selection of his photos.
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TRUTH BEGINS WHERE LOGIC ENDS

D O R P S  -  G Ü N E Y  A F R I K A ’ N I N  K Ü Ç Ü K  K Ö Y L E R I   D O R P S :  S M A L L  V I L L A G E S  I N  S O U T H  A F R I C A 

Bu çalışmasının 1986’da yayımlanmasıyla fotoğrafçı olarak tanınmaya başlayan Ballen, Afrika’nın yoksul kesimlerine yaklaşımı ve yalın 
gözlemleriyle dikkat çekmiş. Dorps’taki manzara kareleri, Ballen’ın son dış mekân fotoğrafları olmuş. Sanatçı bu seriyle birlikte, orta-

format fotoğraf makinesi ve flaşla çekim yapmaya, kare negatif ve siyah beyaz film kullanmaya başlamış.      With the publication of 
this work in 1986 Ballen started to gain recognition as a photographer. His approach towards the poorer segments of African society 
and his simple observations attracted notice. The landscapes in Dorps are some of the final outdoor shots Ballen ever took. With this 

series, he began shooting with a medium-format camera and flash, using square negatives and black and white film.

P L AT T E L A N D  -  G Ü N E Y  A F R I K A  K I R S A L I N D A N  I M G E L E R   P L A T T E L A N D :  I M A G E S  F R O M  T H E  S O U T H  A F R I C A N  C O U N T R Y S I D E

Ballen, ikinci serisi “Platteland: Güney Afrika Kırsalından İmgeler”de, bu alanlarda yaşayan yoksul ve yaşamın kıyısında kalmış insanları 
keşfetmeye yoğunlaşmış. Çektiği portreler, Güney Afrika Cumhuriyeti’nde uygulanmış olan Apartheid (ırkçı ayrımcılık) sisteminde iş ve 

konut bulma konusunda ayrıcalıklara sahip olmuş, hâkim fakat eğitimsiz beyaz nüfusa ait.      In his second series, Ballen 
concentrated on his explorations of people living in poverty on the fringes of society in the South African countryside. The portraits 

are of privileged yet uneducated whites who enjoyed advantages in terms of employment and housing under the South African 
Republic’s Apartheid regime of racial segregation. 
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Taklit, 2005:  Mimicry, 2005

M I S A F I R H A N E   G U E S T H O U S E

Ballen, bu seride beş yıl boyunca, Johannesburg yakınlarında bulunan ve zamanla “Misafirhane” adını alan tuhaf ve çekici bir yere 
odaklanmış. Yoksul işçiler, gelip geçici konuklar, kanun kaçakları, şifacılar, çocuklar, evcil hayvanlar ve böceklerle dolu görüntüler, rüya 

ile uyanıklık arasındaki ince çizgide gezmiş. Ballen’ın fotoğrafladığı kişilerle arasındaki iş birliği burada apaçık görünüyor. 
      For this series, Baller spent five years focusing on an unusual and intriguing location near Johannesburg that eventually became 
known as “The Guesthouse”. Images of poor workers, transient guests, outlaws, faith healers, children, pets and bugs walk the thin line 

between dream and reality. In these photos, the cooperation between Ballen and his subjects is clearly discernible.
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Taklit, 2005:  Mimicry, 2005
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K U Ş  S I Ğ I N A Ğ I   B I R D  S A N C T U A R Y

“Kuş Sığınağı”, Johannesburg’un kenar mahallerinden birinde bulunan ve yeri gizli tutulan bir evde çekilmiş ikonik fotoğraflardan oluşan 
bir monografi olarak yayımlanmış. Fotoğraflarda, evin insan ve hayvan sakinleri ve özellikle de dört bir köşedeki kuşlar yer alıyor. 
      “Bird Sanctuary” is a monograph comprised of iconic photographs taken inside a house in one of the outlying districts of 

Johannesburg whose location is kept secret. The images include the human and animal residents of the house, particularly the birds 
that are present in every corner.

H AYA L E T L E R  T I YAT R O S U   T H E A T R E  O F  G H O S T S

Metruk bir kadınlar hapishanesinin karartılmış camlarına elle kazınmış izlerden esinlenen Ballen, bu serisinde cam üzerinde deneyler 
yapmaya başlamış; çeşitli sprey boyalar kullanıp sonrasında ya üstüne çizim yapmış ya da boyayı keskin bir nesneyle çıkararak gün 

ışığının içeri girmesini sağlamış. Sonuçta tarih öncesi mağara resimlerini andıran görüntüler ortaya çıkmış. Ballen, cam üzerindeki siyah 
ve boyutsuz alanları tuval olarak kullanarak, buralara düşünce ve hislerini kazımış.       Inspired by signs scratched by hand into the 

darkened windows of a derelict former women’s prison, Ballen began experimenting on glass for this series, using various spray paints 
and then either drawing over them or removing the paint with a sharp object to let the light shine through. The end results were images 

resembling prehistoric cave paintings. Ballen used the black, dimensionless areas of glass as a canvas onto which he inscribed his 
thoughts and feelings.



> Önerilerimize başlamadan 
önce şunu belirtmek isteriz ki 
burada yazılmış hiçbir şey, bir 
reçete niteliği taşımıyor. Eğer 
böbrek yetmezliği, diyabet, kalp 
hastalığı, tansiyon vb. önemli 
bir kronik rahatsızlığınız varsa, 
bu çayları içmeden önce 
mutlaka doktorunuza danışın. 
Şunu da aklınızdan çıkarmayın: 
Her bitkinin faydası olduğu gibi, 
fazla kullanımının neden olduğu 
zararları da var. Her şeyi 
kararında ve dengeli kullanmak 
gerekiyor.

> Before we begin, we would 
like to remind you that these 
suggestions are not to be used 
in lieu of an actual prescription. 
If you have a chronic condition 
such as kidney or heart 
disease, diabetes, or high 
blood pressure, you should 
consult your doctor before 
drinking herbal teas. And 
remember, plants have their 
benefits when consumed in 
moderation, but excessive 
consumption can cause harm. 
As in all things, balance and 
moderation are key.

Papatya: Vitamin açısından zengin ve 
tam bir antioksidan kaynağı 

papatya çayı, bağışıklık sisteminizi koruyup 
güçlendirecek antibakteriyel özelliklere 
sahip. Bu açıdan soğuk algınlığı, grip ve 
vücuttaki bakterilerle savaşma konusunda 
tabiat ananın bizlere bir lütfu. Eğer uyku 
problemi yaşıyorsanız, yatmadan önce 
içeceğiniz bir fincan papatya çayı ile 
kendinizi rahat bir uykunun kollarına 
bırakabilirsiniz.

Zencefil: Zencefil çayı, bağışıklık 
sisteminizi güçlendirerek 

kışın olumsuz etkilerine karşı savaş açıyor. 
Terletme etkisi sayesinde ateşi düşürmesi, 
soğuk algınlığı ve grip belirtilerini 
azaltması, zencefil çayının faydalarından 
yalnızca birkaçı. Ekşimsi-baharatlı tadı ile 
genzinizi biraz yakabilir. Antibakteriyel 
etkisi sebebiyle, bu yanmanın üst solunum 
yollarınız için iyi bir haber olduğunu 
söyleyebiliriz. C vitamini zengini zencefil 
çayınıza limon ve bal ilave ederek kendinizi 
kışın olumsuz etkilerine karşı daha 
korunaklı bir hâle getirebilirsiniz.

Chamomile: Chamomile tea is rich 
in vitamins and packed 

with antioxidants, and it has antibacterial 
properties that will protect and strengthen 
your immune system. When it comes to 
fighting colds, flu, or bacterial infections, 
chamomile tea is a gift of nature. If you have 
problems getting to sleep, drink a cup of 
chamomile tea before bed, and you’ll be able 
to enjoy a comfortable, undisturbed night of 
sleep.

Ginger:  Among its many benefits, ginger 
tea helps to bring down fevers 

and lessen the symptoms of cold and flu by 
causing the body to sweat. By strengthening 
the immune system, ginger tea defends your 
body against the negative effects of winter. 
The slightly sour, spicy taste might feel a bit 
harsh on your throat, but this is good news 
for your upper respiratory tract, because it 
is a result of the tea’s antibacterial effects. 
You can multiply the Vitamin C found in 
ginger tea by adding lemon and honey to the 
protection you’ll receive against winter’s 
negative influences.

DOĞADAN GELEN SAĞLIK

KIŞ ÇAYLARI
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Meyan Kökü: Ana vatanı Rusya ve Çin 
olan meyan bitkisinin 

kökleri, özellikle mide rahatsızlıkları 
için demlenerek kullanılıyor. Tatlımsı 
bir tadı bulunan çay, bağışıklık sistemini 
güçlendirdiği gibi öksürük, grip ve boğaz 
ağrılarına da iyi geliyor. Fazla kullanımı 
sağlık sorunlarına neden olabileceği için 
dikkatli kullanmakta fayda var.

Liquorice: The liquorice plant originated 
in Russia and China. The roots 

are used to brew a tea that is considered 
particularly beneficial for stomach ailments. 
Liquorice tea is reasonably sweet. Not only 
does it strengthen the immune system, it’s 
also good for coughs, flu and sore throats. 
But be careful, because consuming too much 
can cause health problems.

Kışın en soğuk günlerini yaşadığımız şu günlerde, dışarı 
çıkarken boynunuzda atkı, kafanızda bere, ellerinizde 
eldivenlerle nasıl ısınacağınızı bilemez durumda 
olabilirsiniz. O hâlde sizler için araştırıp derlediğimiz, 
içinizi ısıtacak ve sağlık kaynağı kış çayı önerilerimize 
mutlaka göz atın. 

Right now, as we are experiencing the coldest days of winter, you 
might be donning scarves, hats and gloves and still wondering 
how to keep yourself warm when you go outside. If so, take a look 
at our suggestions for herbal teas that will keep you warm and 
healthy all winter. DERLEYEN / BY Batuhan SARICAN
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Nane: Soğuk algınlığı ve kırgınlık hissi 
için limon dilimiyle demlenerek 

tüketilen nane, kış aylarında en sık tercih 
edilen bitki çaylarından biri. Boğaz ağrısı 
ve öksürüğü yatıştırıcı etkisi bulunan 
nane, sindirimi de kolaylaştırıcı özelliğe 
sahip. İçerdiği demir ile alyuvar yapımı 
ve oksijenin kanda taşınmasına; içerdiği 
kalsiyum ve magnezyum sayesindeyse kemik 
ve kasların güçlenmesine yardımcı oluyor. 
Yani, naneli çayların halk arasında bu kadar 
çok tercih edilmesi hiç de tesadüf değil!

Kerkede: “Hatmi çiçeği” olarak da bilinen 
kerkede bitkisinden yapılan 

çay, zengin C vitamini içeriği ile grip ve 
soğuk algınlığından korunmak için etkin 
bir bitkisel çözüm. Mısır’dan Kamboçya’ya, 
Çin’den Meksika’ya dünyanın dört bir 
yanında sağlık kaynağı olarak görülen 
kerkede, kuşburnuna benzer ama biraz daha 
ekşimsi bir tada sahip. 

Maté: Latin Amerika denilince akla gelen 
ilk çay maté, içerdiği C vitamini 

ile güçlü bir antioksidan. Bir araştırmaya 
göre Arjantin’deki evlerin yüzde 92’sinde 
kullanılan bu çay, enerji vermesi ve uyanık 
tutması sebebiyle genelde günün erken 
saatlerinde tercih ediliyor. Bağışıklık 
sistemini güçlendirdiği ve sinüsleri açtığı 
bilinen maté çayı, kış mevsimi için uygun bir 
içecek. Kafein içerdiği için fazla miktarda 
kullanılması hâlinde anksiyete, stres 
bozukluğu ve uyku problemlerine neden 
olabilen maté çayını günde üç fincandan 
fazla tüketmemelisiniz.

Mint: Mint tea brewed with a slice of lemon 
is a good combination for colds and 

an overall lack of energy, and it’s one of 
the most popular winter herbal teas. Mint 
soothes sore throats and coughs, and it also 
aids digestion. It contains iron, which helps 
to produce red blood cells and transport 
oxygen through the bloodstream, as well 
as calcium and magnesium, which help 
build strong bones and muscles, so it’s no 
coincidence that mint tea is so popular with 
the general public!

Hibiscus: Hibiscus tea is a rich source 
of Vitamin C, making it an 

effective herbal remedy for anyone wanting 
to protect themselves against colds and flu. 
From Egypt to Cambodia, China to Mexico, 
the restorative properties of hibiscus have 
been recognised around the world. The 
taste is similar to that of rosehip tea, but it’s 
slightly sourer.

Maté: Máte is the first herbal tea to come 
to mind when you think of Latin 

America. It contains Vitamin C, which makes 
it a good antioxidant. One study found that 
maté is consumed in 92% of all Argentine 
households. This tea makes the drinker 
more energetic and alert, so it is generally 
consumed in the mornings. Maté also helps 
strengthen the immune system and unblock 
sinuses, making it a good winter drink. 
However, because it contains caffeine, too 
much maté can create anxiety, stress and 
problems sleeping, so you shouldn’t drink 
more than three cups a day.
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on 20 yıllık dönemde, 
özellikle ABD’de Ulusal 
Sağlık Enstitüsü (NIH), 
Amerikan Gıda ve İlaç 
Dairesi (FDA) ile Dünya 
Sağlık Örgütü’nün (WHO) 

akupunkturun etkili bir tedavi yöntemi 
olduğunu kabulü ve ilanıyla bu alanda 
hızlı gelişmeler yaşanıyor. Bu dönemin ilk 
yarısında sürdürülen bilimsel araştırmalar, 
akupunkturun etkili bir tedavi yöntemi olup 
olmadığı konusuna yoğunlaşmışken son 10 
yılda hangi durumlarda daha etkili olduğu 
ve başka kullanım alanlarının olup olmadığı 
çerçevesinde sürüyor. Özellikle son beş yılda 
ABD, İngiltere ve İsveç’te bu alanda yapılan 
araştırmalar, baş döndürücü boyutlara 
ulaşmış durumda. Bugün Avrupa’da yaygın 
şekilde insan sağlığı ve yaşam kalitesini 
artırmaya yönelik kullanılan akupunktur, 
tedavi amacıyla hayvanlara da uygulanıyor.

Kemik Parçası, Balık Kılçığı, 
Bambu Çubukla Akupunktur! 
Bian taşı, avuca sığabilen büyüklükte 
ucu sivriltilmiş veya keskin, ince ve uzun 
bir el aleti. Bian taşının geçmişi, Çin 
kaynaklarına göre MÖ 4000-6000, başka 
kaynaklara göre ise MÖ 3000 yıllarına, 
yani Taş Devri dediğimiz yıllara kadar 
uzanıyor. Tedavi maksatlı kullanılışı 
çoğunlukla apseyi delerek içini boşaltma 

Bian Taşından
MIK R O - A K U P U NK T U R A

From The Bian Stone To Micro-Acupuncture
Akupunktur iğnesinin, avuç içini dolduran bir taş parçası olan “Bian Taşı”yla binlerce 

yıl önce başlayan yolculuğu, bugün lazer teknolojileri ile üretilen çok ince, ağrısız ve 
tek kullanımlık mikro iğnelerle sürüyor.  

The journey of the acupuncture needle began thousands of years ago with a palm-sized 
piece of stone called the “Bian Stone”; it continues today with very thin, painless, 

single-use micro-needles produced by laser technology.

YAZI / BY PROF. DR. Ahmet USTA
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Yapılan araştırmalarda 
edinilen bulgulardan 

tarihte, ağrıyı kesmek 
veya azaltmak için ucu 

sivri taş, kemik 
parçaları, balık kılçığı ve 

bambu parçalarının 
kullanıldığı anlaşılıyor. 

- 
Research shows sharp 

stones, bone fragments, 
fish bones and bamboo 
strips were used in the 

past to eradicate or 
lessen pain.
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With the recognition of acupuncture as 
an effective treatment option by the US 
National Institute of Health (NIH), US Food 
and Drug Administration (FDA) and World 
Health Organisation (WHO), the field has 
undergone rapid developments over the past 
two decades. Scientific research conducted 
during the first half of this period focused 
on whether acupuncture had any use at all, 
whereas in the past 10 years, it has focused 
on identifying the conditions for which 
acupuncture is more effective and whether 
or not it has uses in other fields. The number 
of studies conducted on this subject in the 
US, the UK and Sweden, especially during 
the past five years, is staggering. Today, the 
use of acupuncture as a means of improving 
an individual’s health and quality of life is 
widespread in Europe, and it’s even used to 
treat animals.

Acupuncture With Bone Fragments, 
Fish Bones And Bamboo Shoots
According to Chinese sources, the history 
of the Bian Stone goes back to 6000-4000 
BC, and other sources date it back to 3000 
BC, in other words, the Stone Age. The Bian 
Stone is a long, thin, palm-sized hand tool 
with a pointy or sharpened tip. It was used 
in treatment to lacerate an abscess and 
allow it to drain or to puncture the skin to 
bleed it. These stones are also said to have 
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veya deriyi keserek kanatma şeklindeymiş. 
Ancak bu taşların, sivri ucu ile vücutta 
belli noktalara bastırılarak ağrıyı kesmek 
veya azaltmak maksadıyla kullanıldığı da 
söyleniyor. Bu şekilde bir kullanım da, Bian 
taşının akupunkturun öncüsü olduğunu 
düşündürüyor. Yapılan araştırmalarda 
edinilen bulgulardan, bu amaçla yalnızca taş 
değil, ucu sivri kemik parçaları, balık kılçığı ve 
bambu parçalarının da kullanıldığı anlaşılıyor. 
Bronz Çağı’na gelindiğinde ise ilk metal iğneler 
kullanılmaya başlıyor ancak bu dönemde Bian 
taşlarının kullanımı da devam ediyor. 

Tarihte Bilinen İlk Etkileri 
Bugün Çin tarafından sahiplenilmesine karşın, 
akupunkturun Eski Hindistan, Japonya, 
Güney Asya ve Eski Mısır’da da uygulandığı 
biliniyor. Hatta Kos Adası’nda yaşayan Eski 
Yunan hekim Hipokrat, dört yıl kaldığı Eski 
Mısır’da öğrendiği kulak akupunkturu ile bazı 
cinsel sorunları ve âdet problemlerini nasıl 
tedavi ettiğini yazmış. Hipokrat kitabında 
ayrıca Eski Mısırlı doktorların, hastanın 
kulağındaki bazı noktaları uyararak erkek 
iktidarsızlığını nasıl tedavi ettiklerini de 
anlatmış. 

Tedavi Eden Takılar
MÖ 200 yıllarına ait İran belgelerinde yine 
siyatik sinir ağrısının kulağı dağlayarak 
geçirildiği yazıyor. Eski Arap ülkelerinde 
de kulağı uyararak ağrı tedavi etmek yaygın 
bir yöntemmiş. Bunların yanı sıra 16. ve 18. 
yüzyıllarda Arap halk tıbbında akupunktur 
benzeri tedavi yöntemlerine rastlanıyormuş. 
Kulağa ince bakır telden halka “küpeler” 
takılarak ağrılar geçiriliyormuş. Bu bilgi, 
bugünkü küpelerin geçmişteki asıl kullanım 
amacının ne olabileceği hakkında da ipucu 
veriyor. Akupunkturun Avrupa’ya gelişi ise 
çok sonraları; 17. yüzyıldan itibaren Asya 
ülkelerinde görev yapan misyonerler ve 
bu bölgelerde ticari ilişkilerini sürdüren 
İngiliz “Doğu Hindistan Şirketi” aracılığıyla 
gerçekleşmiş. Öte yandan 1991 yılında 
Avusturya-İtalya sınırında bulunan 5000 
yaşındaki en eski Avrupalı mumya “Ötzi”nin 
vücudunda bulunan dövmelerin çoğunun 
da bilinen akupunktur noktalarına uyduğu 
gözlenmiş.
Avrupa’da bir süre unutulan akupunktur, 19. 
yüzyılın başında Fransa, İngiltere, Portekiz 
ve İtalya’da, bel ve özellikle de siyatik 

been used to alleviate aches and pains by 
pressing the sharp tip onto certain points of 
the body, which suggests that the Bian stone 
was a precursor to the acupuncture needle. 
Research has revealed that not only stones 
but bone fragments, fish bones and strips of 
bamboo were used as well. Metal needles first 
came into use in the Bronze Age, although 
the use of Bian stones continued to be used 
during this time.

The First Known Effects
Today, although China has laid claim to 
acupuncture, it is known that the technique 
was also practiced in ancient India, Japan, 
South Asia and Egypt. Even the Ancient 
Greek physician Hippocrates, who lived 
on the island of Cos, wrote about using 
acupuncture in the treatment of certain 
sexual problems and menstrual irregularities. 
Hippocrates, who studied acupuncture 
during his four-year stay in Egypt, also 
explains how Egyptian doctors treated male 
impotence by stimulating certain points in 
the patient’s ear.

Healing Ornaments
Documents found in Iran dating from around 
200 BC explain how sciatica was treated by 
cauterising the ear. In ancient Arab societies, 
stimulating the ear was a widespread solution 
to pains. It is also possible to come across 
techniques resembling acupuncture in the 
traditional medicine of the Arabian peninsula 
from the 16th and 18th centuries. “Earrings” 
made from thin copper wire would be worn 
to help alleviate pain – which sheds light on 
the true function that the earrings we wear 
today might have served in the past.
Acupuncture came to Europe much later, 
brought by missionaries whose duties 
brought them to Asian countries from the 
17th century onwards, and by the English 
traders of the East India Trade Company, 
which conducted business in the region. 
On the other hand, the body of the oldest 
European mummy, the 5,000-year-old Ötzi, 
who was discovered on the Austrian-Italian 
border in 1991, was found to be covered with 
tattoos that for the most part aligned with 
known acupuncture points.
For a while, acupuncture was forgotten in 
Europe, but in the beginning of the 19th-
century, it re-emerged in France, England, 

 Akupunkturun ABD’de 
resmi kabulü Başkan 
Richard Nixon sayesinde 
oldu.  
-
Acupuncture was 
formally recognised in 
the USA during the Nixon 
administration.
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ağrılarının kulak akupunkturu ile tedavi 
edilmesiyle yeniden gündeme gelmiş. 1951 
yılında kulak akupunkturu ile ilgilenmeye 
başlayan ve bugün Avrupa’da yaygın olarak 
kullanılan modern “kulak akupunkturu”nun 
babası sayılan Fransız Hekim Noiger ise 
hastalarının bazılarının kulaklarında 
“yanıklar” görüp onları sorguladığında, 
Madam Barrin isimli bir “bilge kadın” 
tarafından siyatik ağrılarını geçirmek için 
kulaklarının dağlandığını öğrenmiş. Madam 
Barrin’den bunun nasıl yapıldığını öğrenen 
ve sonuçların etkili olduğunu gören Nogier, 
bu yöntemi geliştirmiş ve can yakmayan ince 
akupunktur iğneleri kullanarak uygulamaya 
başlamış.

ABD’de Kabulü Nixon Sayesinde 
Bugün başta Almanya, Fransa, İsveç 
olmak üzere neredeyse tüm Avrupa 
ülkelerinde ve ABD’de hem vücut hem kulak 
akupunkturu yaygın olarak kullanılıyor. 
ABD’nin akupunkturu kabullenişi ise 
şöyle: Henry Kissinger’ın 1971 yılındaki 
Çin’i ziyareti sırasında, beraberindeki 
bir gazeteciye yapılan acil apandisit 
operasyonu sonrasında, hastanın ağrıları 
için akupunktur uygulanıyor. Olayı takip 
eden ve gazetecinin ağrılarının azaldığına 
şahit olan Kissinger durumu Başkan Richard 
Nixon’a iletiyor. Nixon da Çinli akupunktur 
uygulayıcısı hekimlerin ülkeye çağrılmasını 
istiyor ve böylece ABD, akupunkturla 
“resmen” tanışmış oluyor. 
Geçmişini ve bugünlere getirilmesini 
geleneksel Çin tıbbına (TCM) borçlu olsa 
da  günümüzde akupunktur, modern tıbba 
bir “alternatif” olmaktan çıkarılıp, uygun 
deneysel çalışmaları takiben etkili ve son 
derece ucuz bir tedavi yöntemi olarak ona 
“entegre” edilmiş bulunuyor.

Portugal and Italy, where ear acupuncture 
was used to treat back pain and sciatica. 
Noiger, the French doctor considered to 
be the father of modern ear acupuncture, 
became interested in the subject in 1951. 
Inquiring about “burns” that he had noticed 
on some of his patients’ ears, Noiger 
discovered that they had been branded by 
a “wise woman” named Madame Barrin in 
order to help relieve them of their sciatica 
pains. He then learned from Madame Barrin 
how this treatment was performed, and, 
observing it to be effective, Nogier developed 
the technique further by starting to use thin 
acupuncture needles that allowed him to 
perform the treatment painlessly.

Nixon And Acupuncture In The USA 
Today, both ear and body acupuncture are 
used in the United States and in almost 
all European countries, particularly in 
Germany, France and Sweden. The story 
of how acupuncture became an accepted 
form of treatment in the US is as follows: 
While Henry Kissinger was visiting China 
in 1971, a journalist travelling with him 
required an emergency appendectomy and 
was treated with acupuncture to relieve 
the pain following the operation. Kissinger, 
who witnessed how the journalist’s pain had 
indeed been reduced, told President Richard 
Nixon about the event, and Nixon invited 
Chinese acupuncturists to the United States, 
thus “officially” introducing the technique.
Even though it owes its origins and present 
popularity to traditional Chinese Medicine, 
today, acupuncture has become more than 
just “alternative” medicine. Following 
experimental studies, it has been integrated 
into modern medicine as an effective and 
inexpensive form of treatment. 

1. Çin akupunktur tarihinde 
bahsedilen 
“dokuz iğne”den üçü.  
Three of the nine needles 
mentioned in Chinese 
acupuncture history.
-
2. Eski Çin metal akupunktur 
iğneleri. 
Ancient metal Chinese 
acupuncture needles.
-
3. Bian Que (Ö: MÖ 310): Bilinen 
en eski Çinli hekimlerden. Asıl 
adı Qin Yueren olan hekimin, 
tıp becerisi öylesine üstündü ki 
halk kendisine, Sarı İmparator  
döneminde (MÖ 2698-2598) 
yaşamış efsanevi hekim Bian 
Que’nin adını vermişti.  
Bian Que (d. 310 BC). One of 
the oldest known Chinese 
physicians. His real name was 
Qin Yueren, but he was so skilled 
in medicine that the public called 
him Bian Que, after the legendary 
doctor who lived during the reign 
of the Yellow Emperor (2698-
2598 BC).
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NUXELLENCE GÖZ 
BÖLGESİ BAKIM KREMİ

Nuxellence Göz 
Bölgesi Bakım Kremi, 
masajı kolaylaştıran 
soğutucu aplikatörü 
ve cildin renk tonunu 
eşitleyen dokusu ile 

göz çevresinde 
aydınlanma sağlıyor. 

Dört haftada göz 
çevresinde yaşlanma 
ve yorgunluk izlerini 

azaltıyor. 
Nuxellence’s eye-care 
cream provides your 

eye area with comfort 
and illumination, thanks 
to its chilling applicator, 
which makes it easier 
to massage it into the 
skin, and its texture, 
which immediately 
evens out the skin 
tone. The product 

alleviates signs of aging 
and tiredness around 
the eyes within four 

weeks of use.

30 ML, 220 TL 

FENJILYAN EYE 
ANTI-AGE

Modern erkeğin 
hayatını 

kolaylaştıran 
Fenjilyan’ın son 

teknolojiyi 
kullanarak 

geliştirdiği botoks 
etkili Göz Çevresi 

Bakım Kremi, 
kullanmaya 

başladıktan sonraki 
ikinci aydan itibaren 
göz çevrenizi daha 

pürüzsüz ve sıkı 
hâle getiriyor. 

Fenjilyan is a modern 
brand that makes life 

easier for men. Its 
Eye Contour Cream, 
developed using the 

latest technology, 
has a Botox-like 

effect that will make 
the skin around your 
eyes smoother and 

firmer within two 
months of use. 

15 ML, 57 TL

OTACI MEYVELİ 
ŞAMPUANLAR

Otacı’nın, “Portakal-
Tarçın”, “Elma-

Nane”, “Şeftali-Aloe 
Vera” ve “Vanilya-
Hindistan Cevizi” 
olmak üzere dört 

farklı üründen 
oluşan meyveli 

şampuanlar serisi, 
saçlarınıza ihtiyaç 

duyduğu doğal 
bakımı sağlarken, 
kokularıyla da sizi 

büyüleyecek.
Otacı’s line of fruit 
shampoo features 

four different 
products – “Orange-
Cinnamon”, “Apple-
Mint”, “Peach-Aloe 
Vera”, and “Vanilla-

Coconut” – that 
mesmerize you with 

their delicious 
fragrances as they 

provide your hair with 
the care it needs. 
400 ML, 17,95 TL 

AVON NATURALS 
KIDS 

Çocukların saç ve 
cilt özellikleri 

yetişkinlerinkinden 
farklıdır. Avon 
Natural Kids, 

çocukların 
hassasiyetlerine 

uygun, göz 
yakmayan 

şampuanlarla hem 
çocuklar hem de 
aileleri için banyo 

zamanını 
eğlenceye 

dönüştürüyor. 
Children’s hair and 
skin are different 
than adults, and 

Avon Natural Kids’ 
tear-free shampoos 

are ideal for their 
sensitive skin, 

turning bath time 
into a time of fun for 

both children and 
their families.

250 ML, 12,95 TL

CAUDALIE VINE 
BODY BUTTER 

Kuru ve çok kuru 
ciltleri 

derinlemesine ve 
yoğun bir şekilde 

nemlendiren 
Caudalie Vücut 

Kremi, yüzde 95 
doğal içerikli 

formülü ile cildi 
rahatlatıyor, 

derinlemesine 
besliyor ve ciltte 
gözle görülür bir 

fark yaratıyor.
Caudalie Vine 
Body Butter 
thoroughly 

moisturises dry 
and very dry skin, 

and its formula, 
composed of 95% 

natural 
ingredients, 
soothes and 

nourishes the 
skin, creating a 

visible difference. 
200 ML, 85 TL

Yaşam ve Stil ••• lifestyle
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BAKIMLI BİR KIŞ
A Winter of Wellness





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 ile yağlar kasa dönebilir mi?
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.

Tanıtım Advertising
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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 
çıkarılıyor. Uygulama sonrası cilt daha sıkı ve pürüzsüz 
görünüyor.

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

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

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.
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3D LAZER LIPOLIZ ILE TÜM GÖZLER
SIZIN ÜZERINIZDE OLACAK!

Uygulama sonrasında nelere dikkat etmek gerekir?
Bir hafta korse kullanımı dışında dikkat edilmesi gereken özel 
bir durum yoktur. Sonrasında dikiş alımı ya da pansuman 
gerektirmez.

Etki kalıcı mıdır? Kilo alınca şekil bozulur mu?
Yağ hücre sayısı azaltıldığı için yeni oluşturulan şekil kalıcıdır. 
Kilo alınırsa genel bir kalınlaşma olur, şekil bozulmaz. Kilo 
verilirse eski inceliğe tekrar dönülür.

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

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.

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

“3D Lazer Lipoliz teknolojisiyle yağ hücre 
sayısı azaltılıyor. Kilo alsanız bile uygulama 
yapılan bölgenin şekli bozulmuyor.”



BURÇLAR
Horoscope
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İş hayatında güç çekişmelerine açık 
olacağınız bir ay sizi bekliyor. 12 Ocak’ta 
yaşanacak dolunay, iş ve özel hayatınız 
arasında denge kurma gerekliliğini ortaya 
çıkaracak. 28 Ocak’taki yeniay ise yeni 
bir sosyal çevre, idealleriniz adına atılan 
adımlar ve ekip çalışmaları konusunda 
tetikleyici olacak.  

You may get embroiled in a power struggle 
at work this month. The full moon on January 
12 could reveal the need to strike a balance 
between your work and personal life. The 
new moon on January 28 will trigger changes 
with regard to your social circle, steps 
towards your ideals and teamwork.

Ayın ilk günlerinde ev ve aile yaşamınızla 
ilgili gelişmeler, sizi yeni adımlar atmaya ve 
yeni sorumluluklar almaya yönlendirebilir. 28 
Ocak yeniayı ise eğlenceli birtakım uğraşlara 
başlamak, hayatınızdaki çocuk enerjisini 
artırmak ve aşk hayatınıza hareketlilik katmak 
için elverişli olacak.   

Developments relating to home and family life 
occurring in the first few days of the month 
may encourage you to take new steps and 
assume new responsibilities. The new moon 
on January 28 will be an ideal time to start a 
new, fun activity, create childlike energy and 
spice up your love life.

12 Ocak dolunayı, bir yatırımın sonucunu 
alma, maddi açıdan atılacak bir adım veya 
para kaynağının değişmesi konusunda 
etkili olacak. Ayın ilk günlerindeki maddi 
niyetlerin netlik kazanması zaman alacak 
olsa da, 28 Ocak yeniayı, yeni ufuklar 
açıp bakış açınızı değiştirmenize katkıda 
bulunacak.  

The full moon on January 12 will be 
encouraging in terms of getting a return on 
an investment, taking a new financial step, or 
finding a new source of income. Even though 
it will take some time from the beginning of 
the month to realise your financial goals, the 
new moon on January 28 will help to broaden 
your horizon and change your perspective. 

12 Ocak dolunayı bu açıdan sizi bazı ikilemlere 
itecek ve alma verme dengeleri, bir borcun 
tahsilatı veya paylaşım konusu stres kaynağı 
olacak. 28 Ocak yeniayı da farkındalık 
sağlayan bilgiler, rehberlikler, eğitimler 
açısından ön plana çıkıyor.  

The full moon on January 12 may create some 
dilemmas in this regard, and your income-
expenditure balance, a loan payment, or 
income sharing may be a source of stress. 
With the new moon on January 28, emphasis 
is on new information, guidance and learning 
opportunities that will bring awareness.

Ayın ilk günlerinde yakın çevrenizle ilgili bazı 
olayların sizi etkilemesi söz konusu. 12 Ocak 
dolunayıyla birlikte, uzaktan gelen bir haber, 
bir akraba ziyareti veya ihtiyacınız olan kısa bir 
yurtdışı yolculuğu gündemde olacak. 28 Ocak 
yeniayında da evinizle, aile büyükleriyle veya 
sevdiklerinizle ilgili bazı adım ve kararlar söz 
konusu olacak.  

In the early days of the month, you may be 
affected by events involving people close to 
you. The full moon on January 12 will bring 
news from afar, a visit from a family member, 
or a much-needed short trip abroad. With the 
new moon on January 28, certain decisions 
may need to be made regarding your home, 
older members of the family, or other loved 
ones.

KOÇ I ARIES

BOĞA I TAURUS

AKREP I SCORPIO

İKİZLER I GEMINI

YAY I SAGITTARIUSTERAZİ I LIBRA

Ayın ilk günlerinde yapılan planlar, eğitim 
veya yolculuk adımları sonuçlarını ayın 
ortalarında verecek. 12 Ocak dolunayı, 
bir seyahat planına, ticari bir girişim veya 
teklife vesile olabilir. 28 Ocak yeniayı 
ise mesleki hedeflerinize yeni bir nefes 
getirecek.  

The plans you make and the steps you take 
towards an education or a journey in the 
beginning of the month will yield results in the 
middle of the month. The full moon on January 
12 could lead to a travel plan, business 
opportunity, or proposal. The new moon on 
January 28 will give your career plans a new 
lease on life.
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Ayın ilk günlerinde iş ve görev 
tanımlarınızda, rutinlerinizde değişim 
yaratacak bazı yeni gelişmelere uyum 
sağlamanız gerekebilir. 28 Ocak yeniayı da 
bekarlar açısından yeni biri ile tanışmayı 
veya evlilik yolunda bir adımı getirebilir.   

In the beginning of the month, you may 
have to adapt to some new developments 
regarding your career or job title and your 
routine. For those who are single, the January 
28 full moon may bring the opportunity to 
meet someone new, and marriage could be 
on the cards for those in a relationship.

Ayın ilk günlerinde kaybettiğinizi 
düşündüğünüz bir konuda gücünüzü 
keşfedip yeniden mücadeleye başlamanız 
ve olaylarla yüzleşmeniz söz konusu. 
Burcunuzda gerçekleşecek 28 Ocak 
yeniayı, beklettiğiniz adımları atmak ve 
yeni başlangıçlar için itici bir güç olacak.   

In the early days of the month, you may notice 
you have renewed strength and desire to fight 
for what you thought was a lost cause. The 
new moon on January 28 occurring under 
your sign will compel you to take steps you’ve 
been planning for and push you towards new 
beginnings.

Ayın ilk günlerinde evlilik veya ilişkilerde 
bazı gelişmeler; niyetlerin ortaya 
konması veya ilişkide yeni bir aşamaya 
geçilmesi söz konusu olabilir. 12 Ocak 
dolunayı burcunuzda gerçekleşecek ve 
emeklerinizin karşılığını bulma konusunda 
etkileyici olacak. 

During the early days of the month, you might 
see developments regarding your relationship 
or marriage, a new interest, or a new chapter 
in a relationship. The full moon on January 
12 will occur under your sign, and it will 
be influential in terms of ensuring you are 
properly rewarded for your work. 

12 Ocak dolunayı, evlilik ve iş ortaklıkları 
gibi ikili ilişkileri dengede tutmanın zor 
olacağı birtakım gelişmeler getirebilir. 
28 Ocak yeniayı ise o ana kadar elde 
ettiklerinizi kalıcı bir kazanca dönüştürme 
imkanları ve yatırım fırsatları adına kıymetli 
olacak.   

The full moon on January 12 may spark 
developments that can disturb the balance in 
relationships between partners, whether in 
marriage or in business. With the January 28 
new moon, valuable opportunities may arise 
to transform what you’ve accumulated into a 
permanent source of income and investment.

12 Ocak dolunayı, sosyal ilişkileriniz açısından 
birtakım gerginliklerin yaşanabileceğini, 
samimiyetlerin dozunu ayarlayarak kalıcı 
sorunlardan korunabileceğinizi düşündürüyor. 
28 Ocak yeniayı da bir iş değişikliği veya yeni 
bir sağlık programına başlama konusunda 
etkili olabilir.  

The full moon on January 12 may raise 
tensions in your social relationships, but you 
can avoid lasting damage by controlling just 
how close you allow yourself to get to other 
people. The new moon on January 28 may be 
influential in terms of a job change or starting 
a new health regime.

Ayın ilk günleri, ortak amaçlarınız olan 
insanlarla birlikte yeni yollara girmek için 
tetikleyici olacak. 12 Ocak dolunayında ise 
özel ilişkilerinizde bazı dengelerin sarsılması 
ve bir arkadaşlığın boyut değiştirmesi söz 
konusu olabilir. 28 Ocak yeniayı da ileride 
gerçekleşecek ve yolunuzu açacak bazı 
girişimler için sizi harekete geçirebilir.  

The first days of the month will be 
encouraging for setting out on a new path 
with people with whom you share the same 
goals. The full moon on January 12 may 
disrupt the balance of power in certain 
personal relationships, and a friendship could 
take on a different dimension. The new moon 
on January 28 may set you in motion with 
regard to future enterprises that will open up 
a new path for you.

YENGEÇ I CANCER

OĞLAK I CAPRICORN

BAŞAK I VIRGO

BALIK I PISCES

ASLAN I LEO

KOVA I AQUARIUS

Dr. Samiye Özbaş Soysal 

www.astrokarmik.com



Bilgi ••• info





UÇUŞ AĞIMIZ 
Our Flight Network

Pegasus Hava Yolları Tarifeli Dış Hat Uçuşlar... Pegasus Airlines Scheduled International Flights
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PEG ASUS YURT IÇINDE 32,  YURT DIŞINDA 69  OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 40 ÜLKEDE 101  NOK TAYA TARIFELI SEFERLER DÜZENLIYOR.
PEG ASUS AIRLINES OFFERS 32 DOMESTIC AND 69 INTERNATIONAL FLIGHT S TO 40 COUNTRIES  AND 101 CITIES.



UÇUŞ AĞIMIZ 
Our Flight Network

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

Yolcu hakları hakkında bilgilendirme ... Information about passenger rights

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

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

PEG A SU S Y UR T I ÇIND E 3 2, Y UR T D IŞINDA 69 OL M A K Ü Z ER E T OPL A MDA 4 0 ÜL K ED E 10 1 N OK TAYA TA R IF EL I SEF ER L ER D Ü Z ENL I YOR .
PEG A SU S A IR L INE S OF F ERS 3 2 D OME S T I C A ND 69 IN T ER N AT I ON A L F L I G H T S T O 4 0 C O UN T R IE S A ND 10 1 CI T IE S.
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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

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.

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.

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

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

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

ONLINE CHECK-IN YAPILIR
CHECK IN ONLINE

HIZLI BAGAJ TESLİMİ
FAST BAGGAGE DROP-OFF

KAPIYA GİDİLİR
GO TO GATE

BİNİŞ KARTI-MOBİL BARKOD
BOARDING PASS-MOBIL BARCODE

SADECE EL BAGAJI
ONLY HAND BAGGAGE

UÇUŞTAN 72 SAAT ÖNCE BAŞLAR ... Starts 72 hours before flight
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UÇUŞ AĞIMIZ 
Our Flight Network

Yolcu hakları hakkında bilgilendirme ... Information about passenger rights



SIVI TAŞIMA KURALLARI
Regulation for Liquid Transportation

LIQUIDS SUBJECT TO 
RESTRICTIONS:

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

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

 Shaving foams, deodorants, all pastes 
including toothpaste

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

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

APPLICATION: 
Each passenger may carry one transparent 
plastic bag.

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

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

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

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

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

EXCEPTIONS:
 Exceptions will be made for special 

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

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

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

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

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

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

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

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

sıvı miktarına bakılmaksızın geçirilmesine 
müsaade edilmez.

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

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

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

ISTISNALAR: 
 Özel durumlar göz önünde bulundurularak 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 KG 5 KG

5 KG

5 KG
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MISAFIRLERIMIZ IÇIN ÖNEMLI HATIRLATMALAR
Important Reminders for Our Guests

Uçuşunuzdan keyif almanızı ve diğer misaf irlerin de keyif almasına müsaade etmenizi umuyoruz. 
Güvenli, emniyetli ve rahat bir uçuş misaf irlerimizin 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. 

UÇAĞIMIZA HOŞ GELDINIZ!
Welcome on Board! 

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

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

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

Kabin ekibinin söylediklerine 
uyun. You must follow cabin 

crew instructions.

Uçuş emniyetini 
tehlikeye atmayın. 

Do not endanger aircrafts’ 
safety of flight.

 

Uçağa ya da içindeki 
eşyalara zarar vermeyin. 

Do not damage the aircraft or 
on-board equipment.

Sigara içme 
düzenlemelerine 

uyun. 
Do not ignore smoking 

regulations.

Genel düzeni bozan 
davranışlarda bulunmayın. 

No disorderly conduct. 

Uçuşunuzun keyfini 
çıkarın ve diğerlerinin de 

keyif almasına 
müsaade edin. 

Enjoy your flight and allow 
others to 

enjoy theirs.

Güvenli ve makul 
davranışlarda bulunun. 

Behave in a safe and 
appropriate manner.

Korkutucu davranışlarda 
bulunmayın. 

No intimidating behaviour.

Sözlü veya 
fiziksel tacizde 
bulunmayın. No 
verbal or physical 

assaults.

Kabin ekibine ve diğer 
misaf irlere saygı gösterin. 

Respect your crew members 
and fellow passengers.
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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

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

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

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

jeopardizing good order and discipline on board a   
civil aircraft 

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

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

 of the flight

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

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

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

 REF.: IATA - Guidance on Unruly Passenger Prevention and Management BKL-SEC-002 Rev.00 - 24.06.2016
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BIR ÜLKEYE GIRMEK IÇIN
İHTİYACIN OLAN TÜM BELGELER

TEK TIKLA KARŞINDA

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.

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

Nedir Bu Timatic?
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:

Minimum 
pasaport süresi

Minimum passport 
validity requirement

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

Gereken 
vergiler
Required 

taxes/duties

Evcil hayvanların 
seyahatleriyle 

ilgili bilgiler
Requirements for 

travelling with pets

Sağlık uygulamaları
ve önerileri

Health 
regulations and 

recommendationsWhat is Timatic?



Timatic Nasıl Kullanılır?

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!

How to use Timatic?

İlk olarak flypgs.com’a gel 
ve “Bilet İşlemlerim” 
bölümüne giriş yap. 

First, visit flypgs.com and click 
on “My Tickets”.

Aldığın biletin PNR 
numarası ve soyadınla 

birlikte sisteme gir. 

Enter the PNR number 
on your ticket and

 your surname.

“Doküman Kontrolü” 
yazısına tıkla. Ekrandaki 

sorulara cevap ver.

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

HAYIR  I  NO

HAYIR  I  NO

HAYIR  I  NO

EVET  I  YES

EVET  I  YESEVET  I  YES

EVET  I  YES

Bağlantılı 
uçuşunuz dış 
hatlara mı?

Is it an 
international 

flight?

Biniş kartınız 
var mı?

Have you 
got your 
boarding 

pass?

Biniş kartınız 
var mı?

Have you 
got your 
boarding 

pass?

Dış Hatlar
International Line

İç Hatlar
Domestic Line} }

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. 

İç hat sefere devam 
ediyorsanız.

If you’re transferring 
to a domestic flight.

Biniş kartınızı alır almaz

As soon as you get your  boarding pass

Geliş pasaport 
kontrolünden hızlı 
bir şekilde geçiniz.
Proceed to passport 

control at arrivals.

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.

DIŞ HATLAR GELIŞ SALONU’NA HOŞ GELDINIZ
Welcome to International Arrivals

BAĞLANTILI 
UÇUŞUNUZ VAR MI?

DO YOU HAVE A 
CONNECTING FLIGHT?



SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI, TRANSFER MİSAFİR YÖNLENDİRME TABLOSU
Guidance Board For Transfer Guests  From Sabiha Gökçen Airport

IÇ HAT UÇUŞLARDAN GELEN
 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.

DIŞ HAT UÇUŞLARDAN GELEN
 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.

DOMESTIC ARRIVALS
 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.

INTERNATIONAL ARRIVALS
 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.

 
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.

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.

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI’NDAN TRANSFER 
(BAĞLANTILI) UÇUŞU OLAN MİSAFİRLERİN DİKKATİNE

For the Attention of Our Transfer (Connected Flight) Guests from Sabiha Gökçen Airport
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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. 

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 self-
service kiosks and have no baggage to check 
can proceed directly to their gate with their 
boarding passes. Guests who do need to check 
baggage can get their boarding passes from the 
kiosks and then proceed to the “Online Check-
in and Bag Drop” located in Row C to check 
their baggage without having to wait.

SIRA BEKLEMEYIN, KIOSKLARDAN BINIŞ KARTINIZI 
BIR DAKIKADAN AZ SÜREDE ALIN
GET YOUR BOARDING PASS FROM THE KIOSKS IN LESS THAN A MINUTES WITH NO WAIT 
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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 
BIR DAKIKADAN AZ SÜREDE ALIN
GET YOUR BOARDING PASS FROM THE KIOSKS IN LESS THAN A MINUTES WITH NO WAIT 

SUDOKU
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KOLAY Easy ORTA Moderate

Pilota yardım et Help the pilot
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HAZIRLAYAN / BY Mustafa BAŞARAN
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CROSSWORD

Avoids 
dealing with 
Actor in the
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Cacophony 

Spanish
flower 

Drooping 
of the upper

eyelid 

Formal expressionsof praise 
Publicity,
slangily 

A tangible
and visible

entity 

Winter bug 

Blood 
carrier 

At one 
time, at 

one time 
Arctic 
sight 

Destitute 

Charge 
carrier 

Store pos-
ting: Abbr. 

Formula ...
A writer for
newspapers
and magazines
20-20, e.g. 

African 
antelope 

Someone
who skates 
Boeing 747,

e.g. 

Figure out 

Operating 
in the air 

A system 
for writing
Japanese 

The objective
case of we 

Capital 
on a fjord 

"Indeed" Bristles 
Engage in 
The ritual
washing 

of a priest's
hands 

Feed ET carrier Expresses
position

Some
stingers 

Bird's beak 

Central Driver's 
aid 

Anguish
Before noon 

Lodge
member 

Choir part 

Bummed
out 

Any Time Not in my
backyard 

Contents 
of some 

cartridges 

Ceiling 
Any age

prior to the
legal age 

... chi 
Perfect 
rating 

"A" before a
vowel sound 

Milky white
gem 

Like some
lips 

Eventually
become 

To a very
great extent

or degree 
Kind of pipette 

"Cheers"
regular 
Abbr. for
Tantalum 

Center 

Go down 

Length x
width, for a
rectangle 

In reserve 

Tracks 

Plural of I 

Ed. 's 
request 

To the same
degree 

Drudge 

In the neigh-
bourhood of 
Computer
acronym 

Change 
location 

Cried 

Something
lost 

Container
weight 

Cow chow Opera
house box 

By means 
of 

Bro's 
partner 

Metallica
drummer

Ulrich 
Bottom line 

Kitchen 
pest 

Of or 
characteris-
tic of a child 

A city in south-
western California
From a lower

to a higher
position 

Agency of
civil aviation 

The early
part of night 

Iron Did lunch Toy with 
a tail 

Briefly 
shut the

eyes

ÇENGEL BULMACA
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S D P P O F F
C H R I S T I A N B A L E L

I O N O N E J O U R N O
H R S S K A T E R S E E
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W E P T V I A L A R S L
P A S A D E N A I C A O

P U E R I L E E V E N I N G
P R E S S A T E K I T E
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ORTA ModerateKOLAY Easy

Pilota yardım et 
Help the pilot



+Gözünüz Kapalı Gidebileceğiniz Mekânlar
+Amsterdam Eateries Where You Can’t Go Wrong 

P R A G

Amsterdam’da

ORTA AVRUPA’NIN 
GOTİK KRALİÇESİ

CENTRAL EUROPE’S 
GOTHIC QUEEN: PRAGUE

OCAK•JANUARY•2017

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

+ÇİKOLATA TADINDA 
BİR ŞEHİR

+A CITY THAT 
TASTES LIKE 
CHOCOLATE

BRUGES

Bruj
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