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Değerli misafirlerimiz,

Bildiğiniz gibi, heyecanla beklenen ve Türkiye ile Ukrayna arasında, 

iki ülke vatandaşlarının sadece kimlik kartıyla karşılıklı ziyaret 

yapmasına imkân tanıyan anlaşma imzalandı. Bunun ekonomiye 

ve turizm endüstrisine katkısının büyük olacağını düşünüyoruz. 

Ankara’yı uluslararası bir uçuş merkezine dönüştürmek için 

çalışmalarımıza devam ederek Ankara’dan uçtuğumuz yurt dışı 

hatlarımız arasına Ukrayna’nın üçüncü büyük kenti Odessa’yı 

da ekledik. Misafirlerimizi, Ankara’dan yeni bir noktaya daha 

ulaştırabilmek, gerçekten büyük bir mutluluk. Uçuş ağımıza 

Karadeniz kıyısındaki en büyük limanlardan birine sahip Odessa’nın 

eklenmesiyle birlikte, misafirlerimizi 40 ülkede toplam 105 noktaya 

ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz.

Bundan böyle misafirlerimiz, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan 

Kiev ve Odessa; İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Kharkiv, 

Lviv ve Zaporijya olmak üzere Ukrayna’da da beş noktaya uçabilecek. 

Pegasus Hava Yolları olarak, uçmanın herkesin hakkı olduğuna 

inanıyor, uygun fiyatlarımız ve seyahati kolaylaştıran çözümlerimizle 

siz değerli misafirlerimize yaz aylarında da kolaylık sağlamak 

için çalışıyoruz. Yazın sıcaklığını iyice hissettirdiği bu günlerde, 

güzel havaların keyfini çıkarabileceğiniz, bedeninizi ve ruhunuzu 

dinlendirebileceğiniz keyifli tatiller yapabilmenizi diliyorum.

Bu yaz küçük, saklı bir cennet olan Kaş’ı keşfe çıkabilirsiniz. Kaş’ın 

sizi sadece muhteşem koylarıyla değil, aynı zamanda doğası ve 

cana yakın insanlarıyla da etkileyeceğinden eminim. Arkeolojik 

araştırmalara göre en az 5 bin yıllık geçmişi ile Milas ve tarihi 

değerleri de sizi bekliyor. Tercihiniz yurt dışından yanaysa, 

Fransa’nın gastronomi şehri Lyon’u ziyaret edebilirsiniz. Siz 

yeter ki uçmak isteyin. Gerisi Pegasus’ta… 

Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz’da yaşanan menfur darbe girişimi sonucu 

maalesef yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Pegasus Hava 

Yolları olarak, vatanı ve milleti için canını feda eden demokrasi 

şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.

İyi uçuşlar dilerim.

Dear Guests,

As you know, a much-awaited agreement was signed between Turkey 

and Ukraine, making it possible for citizens of the two countries to 

travel back and forth without passport or visa. We believe this will 

make a great contribution to the economy and to tourism industry. 

As we continue our efforts to transform Ankara into an international 

flight hub, we’ve added Odessa, Ukraine’s third-largest city, to our 

international flights out of Ankara. We are truly pleased that our 

guests will be able to travel from Ankara to another new destination. 

With the addition of Odessa, home of one of the largest ports on the 

Black Sea, to our flight network, we are proud to offer travel to a total 

of 105 destinations in 40 countries.

From now on, our guests will be able to fly to a total of five 

destinations in Ukraine – to Kiev and Odessa from Ankara Esenboğa 

Airport, and to Kharkiv, Lviv and Zaporizhia from İstanbul Sabiha 

Gökçen Airport. 

At Pegasus Airlines, we believe that everyone has the right to fly, and 

we’re trying to make it easier for you, our valued guests, to fly during 

the summer, too, by offering reasonable prices and solutions. These 

days, the heat of summer is making itself felt, we hope you are able 

to make the most of the good weather and enjoy a holiday that will 

enable you to rest your spirit as well as your body. 

This summer, you might head out to discover the petite, hidden 

paradise of Kaş. Not only does Kaş offer you magnificent bays, but I’m 

sure you’ll be impressed by its nature and warm-hearted residents. 

Also awaiting you is Milas and its wealth of history, which, according 

to archaeological research, goes back 5,000 years. If you’d prefer a trip 

overseas, you could travel to Lyon, France’s city of gastronomy. Just 

wanting to fly is enough. Pegasus will take care of the rest.

Last year, on July 15, hundreds of Turkish citizens regrettably 

lost their lives as a result of a heinous coup initiative. As Pegasus 

Airlines, we respectfully remember our martyrs of democracy, who 

gave their lives for Turkish nation and the citizens.

I wish you a pleasant flight.
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 - GEORGIA  00 995 32 240 00 40
 - LEBANON  00 961 1 369 869
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 - KUWAIT  00 965 22447709
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 - USA  00 90 850 250 67 77 
 - CANADA  00 90 850 250 67 77 

 - UAE  00 971 4 357 81 28 
- IRAQ (ERBIL)  00 964 750 895 50 20

- AZERBAIJAN  00 994 12/70/55/50 5980598 
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 TREND HOT WIRE

14 I 
 ISTANBUL FILLS WITH JAZZ
24’üncü İstanbul Caz Festivali, 4-20 Temmuz 
tarihlerinde gerçekleşiyor.
The 24th Istanbul Jazz Festival is taking place 
between July 4-20.

20 I 

          ARTWORKS ABOUT SEEING AT 
         ARTER
“Görme Biçimleri” sergisi, 13 Ağustos’a kadar 
İstanbul Arter’de.
Arter is welcoming visitors to İstanbul until 
August 13 for the exhibit “Ways of Seeing”.

34 I 

 A 3D JOURNEY TO MEDIEVAL     
         BOLOGNA
Bologna Tarih Müzesi, ziyaretçilerini 7 
Ocak 2018’e kadar üç boyutlu bir yolculuğa 
çıkarıyor.
Through January 7, 2018, the Bologna History 
Museum is taking visitors on a 3-D journey.

38 I 
 BERLIN, CITY OF FESTIVALS
11 Ağustos’ta başlayacak olan festival, 2 Eylül’e 
kadar devam edecek.
The festival starts on August 11 and continues 
through September 2. 

62 I

Gazeteci Onur Baştürk ile yaz rotalarını 
konuştuk.
We spoke with journalist Onur Baştürk about 
his summer destinations.

  PORTRAIT

44 I 
Oyuncu Hasibe Eren, Flypgs.com Magazine’in 
bu ayki konuğu oldu. 
Actress Hasibe Eren is our guest this month at 
Flypgs.com Magazine.
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           1.001 SHADES OF BLUE AND 

Kışın sakin, yazınsa cıvıl cıvıl ve bol 
sürprizli...
Quiet in winter, but lively and full of surprises 
in summer...

114 I 

             A PARADISE: COMO     
Como, başta Milanolular olmak üzere, 
dünyaca ünlülerin saklı cenneti.
Como is a hidden paradise for the international 
jet-set, especially the Milanese.

124 I 
   HISTORY, ART, NATURE: LYON
Haydi Rhône ve Saône nehirlerinin kesiştiği 
noktada kurulu Lyon’u keşfedelim. 
Let’s explore Lyon, founded on the
spot where the Rhône and the Saône
Rivers meet.

            
        LIFESTYLE

170 I 

           AN EXPLORER IN SEARCH OF   
          NATURE AND OF LIFE
National Geographic Creative’in ilk Türk 
fotoğrafçısı Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu’ndan 
kareler.
The National Geographic Creative’s first Turkish
photographer Assoc. Prof. Çağan Şekercioğlu’s 
photographs.

190 I
            WHY DO WE GOSSIP?
Kime sorsanız, “dedikodu yapmak
kötüdür” der ama herkes dedikodu yapıyor!
Ask anyone, and they’ll tell you: “It’s bad to
gossip”. But gossiping is something everybody does!

198 I 

 COLOURS THAT REFLECT OUR  
            LIVES
Tasarımcı Özlem Süer’in moda dünyasındaki 
yolcuğunu kendisinden dinledik. 
We listened designer Özlem Süer, as she told us 
about her journey through the world of fashion.
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İstanbul 
Caza Doyuyor

 
C A Z . I K S V . O R G

I S T A N B U L  F I L L S  W I T H  J A Z Z

C A Z . I K S V . O R G

MUSIC

Trend ••• hot wire
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İstanbul
Alışverişe Hazır

I S T S H O P F E S T . C O M

FESTIVAL

Trend ••• hot wire

16 • PEGASUS • TEMMUZ / JULY 2017

I S T A N B U L  I S  R E A D Y  F O R  S H O P P I N G

I S T S H O P F E S T . C O M





Tarihin Taşlara Yazıldığı Şehir
Where History is Engraved onto Stones

Güneşin Güne Kavuştuğu Yer
Where the Sun Embraces Daylight

Mozaikler Şehri
The Homeland of Mosaics

Gönlü Geniş İnsanlar Şehri
City of the Golden-Hear ted Souls

Tarihin Sıfır Noktası
Ground Zero of History

Dün’ün, Bugün’ün ve Yarın’ın buluştuğu yer
Mezopotamya, sizi masalsı bir yolculuğa çağırıyor...
Where yesterday, today, and tomorrow intersect;
Mesopotamia invites you to a magical journey... 



www.mesopotamia.travel
MESOPOTAMIA is a tourism destination brand by GAP Regional Development Administration.

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

Bir Mezopotamya Masalı
A Tale of Mesopotamia

Eski Toprakların Yeni Kenti
Modern City of the Ancient Lands

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

Şehr-i Nuh
The City of Noah

Mezopotamya bitmeyen bir destandır;
bu kadim topraklar sizi uygarlık tarihinin “ilk”

ve “tek”lerine çağırır. Fırat ve Dicle nehirlerinin 

insanlık tarihi boyunca hayat verdiği bu coğrafya, 

M.Ö. 10 binlerden başlayıp günümüze kadar 

yarattığı uygarlıklar ile eşsiz bir tarih, kültür,

doğa ve gastronomi deneyimi sunar.

Uygarlık tarihini değiştiren Göbeklitepe, dev 

heykelleri ve eşsiz gün doğumu ile Nemrut Dağı, 

uçsuz bucaksız Mezopotamya Ovası'nın kıyısında 

kurulmuş masal kent Mardin, tüm görkemi ve 

hikâyeleriyle Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçesi, 

artık tüm dünyanın "Çingene Kızı" mozaiği ile

tanıdığı Gaziantep ve daha niceleri

bu topraklarda sizi bekliyor.

Mesopotamia is a never-ending epic story;
these ancient soils invite you to the “firsts” and “uniques” 

of the history of civilization, enriched by the rivers of 

Euphrates and Tigris. This geography offers a unique 

experience of history, culture, nature, and gastronomy 

with its heritage of civilizations since 10,000 BC.

Awaiting you there is Göbeklitepe that changed the 

course of the civilization history; Mount Nemrut with its 

giant sculptures and unique sunrises; Mardin, the city of 

tales, settled on the vast Mesopotamian Plain; the walls of 

Diyarbakır and Hevsel Gardens with all their brilliance 

and stories; Gaziantep, now well-known for its

"Gypsy Girl" mosaic and many more.



Görme Üzerine 
Sanat, ARTER’de

ARTER.ORG.TR

EXHIBITION

Trend ••• hot wire

A R T  A B O U T  S E E I N G ,  A T  A R T E R

ARTER.ORG.TR
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Fotoğrafın 
Taş Devri

“ ”

S A D B E R K H A N I M M U Z E S I . C O M

“ S T O N E  A G E ”  P H O T O G R A P H Y

S A D B E R K H A N I M M U Z E S I . C O M

EXHIBITION

Trend ••• hot wire

22 • PEGASUS • TEMMUZ / JULY 2017





Tez-Antitez-Sentez
Selim Turan

S A K I P S A B A N C I M U Z E S I . O R G

T H E S I S - A N T I T H E S I S - S Y N T H E S I S

S A K I P S A B A N C I M U Z E S I . O R G

EXHIBITION

Trend ••• hot wire
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Founded by the Antalya Metropolitan Municipality in order 
to introduce the public to the nomadic culture that is 
considered one of Antalya’s greatest treasures, the “Özel 
Yörük Müzesi (Nomad Museum)” in Manavgat displays close 
to 1,000 ethnographic objects. Nomadic social life, weaving, 
handcrafts, agriculture, animal husbandry and cuisine are 
presented by the museum, which also features statues 
demonstrating the sport of greased wrestling, an important 
element of nomadic migration and culture. In addition, three 
different types of nomad tents are on display in the outdoor 
section of the museum, which has around 4,000 m2 of total 
exhibition space and is open every day. Entrance is free.
A N T A LYA . B E L . T R

Antalya’da 
Yörük Müzesi 

üzere Manavgat’ta kurulan “Özel Yörük Müzesi”nde, bine 

A N T A LYA . B E L . T R

HABER NEWS

Trend ••• hot wire
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PEGASUS 
UÇURUYOR

131,99 TL

You can fly to 
Antalya from 

131.99 TL.

FLY WITH  
PEGASUS

A N T A L Y A ’ S  N O M A D  M U S E U M 









İstanbul-Londra 
Hattında 
Modern Sanat 

ISTANBULMODERN.ORG  I  TATE.ORG.UK

EXHIBITION

Trend ••• hot wire

M O D E R N  A R T  O N  T H E  I S T A N B U L -
L O N D O N  L I N E

ISTANBULMODERN.ORG  I  TATE.ORG.UK
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PEGASUS 
UÇURUYOR

39,99 USD

You can fly to 
London from 

39.99 USD.

FLY WITH  
PEGASUS





S U M M E R  I N  L O N D O N
London is hosting two big events in July and August. 
The first of these is the Wimbledon Tennis Tournament, 
one of the most prestigious tennis events in the 
world, which takes place between July 3-16. With 
an increase in this year’s prize money to 31.6 million 
Pounds Sterling, Wimbledon, one of the season’s four 
“Grand Slam” tennis tournaments, will have all eyes 
focused on London. The second event is the Notting 
Hill Carnival, which takes place on August 27-28. One 
of Europe’s biggest street festivals, Notting Hill adds 
life to August, as the streets of West London come 
alive with Caribbean colours and music. Costumed 
dancers accompanied by bands playing calypso music 
fill the streets with colour during the fair, which takes 
place over two days in London’s famous Bohemian 
neighbourhood, Notting Hill. 
WIMBLEDON.COM  |  THELONDONNOTTINGHILLCARNIVAL.COM

Londra’da Yaz

Wimbledon 
. Sezonun dört “Grand Slam” tenis 

olan 

bohem bölgesi Notting Hill’de devam ediyor.
W I M B L E D O N . C O M   |   T H E L O N D O N N O T T I N G H I L L C A R N I V A L . C O M
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FESTIVAL

Trend ••• hot wire





EXHIBITION

Trend ••• hot wire

Orta Çağ 
Bologna’sına Üç 
Boyutlu Yolculuk
Bologna Tarih Müzesi, ziyaretçilerini 7 Ocak 2018 tarihine 

yolculukta, “La Macchina Del Tempo”

G E N U S B O N O N I A E . I T 

A  3 D  J O U R N E Y  T O
M E D I E V A L  B O L O G N A 

G E N U S B O N O N I A E . I T
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PEGASUS 
UÇURUYOR

49,99 USD

You can fly to 
Bologna from 

49.99 USD.

FLY WITH  
PEGASUS



Hikayemizi yazmaya devam ediyoruz...

20171970



F R O M  B A R C E L O N A  S T R A I G H T
T O  T H E  F E S T I V A L S . . .
The July festivals in the Spanish towns of Blanes and 
Tortosa are looking forward to visitors to Barcelona. 
In Blanes, just an hour away from Barcelona, the 
47th Blanes Fireworks Festival will fill the sky with 
colour this year between July 22-26. Begun as a way 
of increasing tourism in the region, the festival has 
grown into a tradition that features creative fireworks 
shows from a different participant each night, along 
with competitions, concerts and street shows. In 
Tortosa, which is two hours from Barcelona, the 16th 
century meets the modern era at the Renaissance 
Festival held on July 20-23. Tortosa makes the perfect 
natural Medieval backdrop for the festival, whose 
period costumes, music and theatrical performances 
offer participants an unforgettable experience.
E L S F O C S D E B L A N E S . C O M   |   F E S T A D E L R E N A I X E M E N T . C A T

Barselona’dan
Festivallere Doğru

 gökleri 

E L S F O C S D E B L A N E S . C O M   |   F E S T A D E L R E N A I X E M E N T . C A T

FESTIVAL

Trend ••• hot wire
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PEGASUS 
UÇURUYOR

Barselona’ya 

179,99 USD

You can fly to 
Barcelona from 

179,99 USD.

FLY WITH  
PEGASUS





B E R L I N ,  C I T Y  O F  F E S T I V A L S
From ballet to contemporary, dancers from all over the 
world are preparing to present their experimental and 
modern choreography at Dance in August in Berlin, one 
of the important events in Germany. The festival starts 
on August 11 and continues through September 2. You 
can catch the dance performers at the Berlin Hebbel 
am Ufer Theatre and at various other venues in the city. 
Another, unusual event that will be continuing in Berlin 
through October 15 is the International Gardening 
Festival, which brings examples of gardens from 
five continents to the city’s downtown. The festival, 
known as “Gardens of the World”, brings examples 
of contemporary garden design and landscape 
architecture from different cultures to Berlin.
T A N Z I M A U G U S T . D E  I  I G A - B E R L I N - 2 0 1 7. D E

Festivaller 
Şehri Berlin

T A N Z I M A U G U S T . D E  I  I G A - B E R L I N - 2 0 1 7. D E
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FESTIVAL

Trend ••• hot wire

PEGASUS 
UÇURUYOR

49,99 USD

You can fly to Berlin 

Gökçen Airport 

49.99 USD.

FLY WITH  
PEGASUS



FOLKARTARDIÇ

WWW.FOLKARTCESME.COM 444 22 78

Çeşme’de beş eşsiz destinasyon... Kapıları denize açılan, lüks yaşamlar...
Elbette İzmir’in en beğenilen yaşam markası Folkart’tan.

FOLKARTBLU



Milano’da en 
uygun alışveriş!

FIERADISINIGAGLIA.IT

SHOPPING

Trend ••• hot wire
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THE CHEAPEST SHOPPING IN MILAN!

FIERADISINIGAGLIA.IT



Konserlerimiz ücretsizdir.

GÖKHAN KESER
8 TEMMUZ 2017 22 TEMMUZ 2017

FATMA TURGUT

BURAY
30 TEMMUZ 2017

EVRENCAN GÜNDÜZ



+90 242 444 0 558



+90 242 444 0 558



Portre ••• portrait
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" I  L I K E  D R A M A T I C  R O L E S "
Röportaj/Interwiev



Almanya’da doğdum. Babam bir fabrikada 
işçiydi. 80’li yıllardaki kesin dönüş kervanına 
katıldık. Dokuz yaşındaydım Türkiye’ye 
döndüğümüzde. O yaştan beri de İstanbul’da 
yaşıyorum. Üsküdar’da üç çocuklu bir ailenin 
“ortancası” olarak büyüdüm. Bakınız, tek kız 
olduğum için de çiçek benzetmesi yaptım 
(gülüyor).

Babam ciddiymiş gibi bizi konuşturur sonra 
da şahane dalga geçerdi. İronik yaklaşır 
olaylara. Bir de halam çok komiktir. Aslında 
uzakta yaşıyor ama her geldiğinde, üstüne 
çok güleceğimiz hikâyeler bırakır bize. Bir de 
birlikte büyüdüğüm, neredeyse 25 yıllık bir kız 
arkadaş tayfam var. Mizahi anlamda beni hâlâ 
besler bu arkadaşlığımız, en zor zamanlarda 
bile hep gülmeyi başarırız.

 I was born in Germany. My father was a factory 
worker. We joined in the wagon train of returnees 
to Turkey in the 1980s. I was nine years old at 
the time, and I’ve been living in Istanbul ever 
since. I grew up in Üsküdar in a family with three 
children. I was the one in the middle. And, you 
know, since I was the only girl, I acted just like a 
flower (laughs).  

My father would act very serious and make us 
confess, and then he’d make fun of us. He had a 
strong sense of irony. And my aunt is very funny. 
Actually, she lives far away, but whenever she comes 
to visit, she leaves us with stories that have us in 
stitches. And I’ve got a crew of girlfriends who I 
grew up with, who I’ve known around 25 years. Our 
friendship still nourishes me in terms of humour; 
we’re able to laugh, even in the worst of times.
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E, tabii eğitim sistemimizde olağanüstü farklar 
olduğu için çok zorluk çektim. Ezbere dayalı, 
otoriter eğitim sistemi, siyah önlük ve başka 
bir sürü şey beni çok zorladı. Neyse ki uyumlu 
bir çocuktum, bir yılda toparladım durumu. 
Üniversite döneminde yaratıcı dramayla 
tanışınca da ne kadar şanslı olduğumu 
anladım. Çocuk oyuncu eğitmenliğim sırasında 
yararlandığım tekniklere bakınca, bir sürü şeyi 
Almanya’daki öğretmenlerimizden oyunla 
öğrenmiş olduğumuzu fark ettim. 

 
Ne yazık ki bilinçli bir tercih değildi. 16 
yaşında liseden mezun olurken yaptığım bir 
sıralamanın eseri. Hiç pişman değilim tabii 
o eğitimi aldığıma. Şimdi reklam verenlerle 
çalışırken elbette karşı tarafı bilmek, o alanda 
çalışmış olmak bir bakış açısı kazandırıyor. Ama 
üzülüyorum da o hâlime. İstanbul'un göbeğinde 
büyüyen, tiyatro aşkıyla yanıp tutuşan bir çocuk 
ama yol yordam göstereni yok. Sanatla ilgili 
kapılar açacak kimsesi yok. 

I had a really hard time because of the incredible 
differences in the education system. An authoritative 
education system based on memorisation, black 
aprons, and a lot of other things were very hard on 
me. But still, I was an easy-going child, and within 
a year, I adapted myself. During university, when I 
was introduced to creative drama, I understood how 
lucky I was. When I look at the techniques I benefited 
from when I was coaching child actors, I realized I 
had learned a lot about acting by using games from my 
teachers in Germany.

Unfortunately, no, it wasn’t a conscious choice. It 
happened based on the order of the programs I listed 
when I took the national university entry exams as a 
16-year-old high-school graduate. But I’m not at all 
sorry that I got that education. Naturally, working with 
advertising customers, knowing the person opposite 
you, you get a certain perspective working in that field. 
But at the same time, I’m sorry when I think about how, 
as a child growing up in the centre of Istanbul, burning 
with a passion for the theatre, I had no one to set me in 
the right direction, no one to open the doors to the arts. 
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Üniversiteye girer girmez ilk yaptığım şey “Hangi 
kulüpte, toplulukta tiyatro yapabilirim” diye 
araştırmak oldu. Sonradan tiyatroda lisans, yüksek 
lisans yaptım ama “ilk ve en önemli okulum” 
dediğim İstanbul Üniversitesi Öğrenci Kültür 
Merkezi Tiyatro Topluluğu'nda geçirdiğim 
yıllar muhteşemdi. Geriye dönüp baktığımda, 
üniversitede amatör tiyatro yapmanın beni 
şekillendiren en önemli şey olduğunu görüyorum.

Estağfurullah... Hiç öyle görmüyorum kendimi. 
Hâlâ bir role hazırlanırken, hatta oyunun veya 
dizinin ilk günlerinde oynarken büyük acılar 
çekiyorum. Ne kadar yaş alsam da, artık yaparım 
desem de, o “yapamıyorum” hissi yakamı 
bırakmıyor. O nedenle o iltifatlar pek işlemez bana 
(gülüyor).

Ayşen Gruda’ya benzetilmek iltifatların 
kraliçesi. Çok seviyorum Ayşen Gruda’yı. 
Rezzan Tanyeli'nin "Pazarları Hiç Sevmem" 
filminde birlikte oynama şansına erişmiştim. 
Oyunculuğu, keskin zekâsı, nefis saptamalarıyla 
hayran bırakıyor kendine. İnşallah tekrar çalışma 
olanağımız olur bir gün.

Vallahi bekliyorum, bir gün tiyatroda ya da 
sinemada yakaladığım şansı dizilerde de 
yakalarım belki. Dramatik rolleri seviyorum. Ama 
Türkiye’de yapımcılar cast  yaparken hep aynı tür 
için aynı isimlere gidiyorlar. Belki de risk almak 
istemiyorlar. Seyircinin, parantez içinde onlara 
göre, beklentisini karşılamak arzusundalar. Oysa 
seyirci gülmeye alışık olduğu bir oyuncunun 
kendisini şaşırtmasından da hoşlanabilir... 
Bilemiyorum.

The first thing I did the minute I got into 
university was to find out what clubs or student 
groups there were that I could act in. Later, I got 
both an undergraduate and a graduate degree in 
theatre, but the years I spent with the Istanbul 
University Student Cultural Centre Theatre 
Troupe were fantastic. I consider that “my first 
and most important school”. When I look back, 
I see that the thing that was most important in 
shaping me was doing amateur theatre while I was 
in university. 

Thank you for the compliment... but I don’t see 
myself like that at all. When I’m preparing for a 
part, even during the first few days of a play or a 
TV series, I still have an incredibly hard time. No 
matter how old I get – and by now I know I’ll be 
fine – I still can’t shake the feeling that “I can’t do 
this”. So those compliments don’t really work with 
me (laughs).

To be compared to Ayşen Gruda is the queen of 
all compliments. I love Ayşen Gruda. I had the 
chance to appear with her in Rezzan Tanyeli’s film 
“Pazarları Hiç Sevmem”. You can’t help but love 
her acting, her sharp intellect, her determination. 
Hopefully, we’ll get to work together again 
someday.

Well, I’m waiting, and maybe one day I’ll get a 
chance with a series like I have on stage and in 
film. I like dramatic roles, but in Turkey, when 
producers are doing the casting, the same people 
always get the same types of roles. Maybe they 
don’t want to take risks. They want to meet 
viewers’ expectations – or at least what the 
producers think these are. But being surprised 
by an actor who usually makes them laugh is 
something a viewer might like... I wouldn’t know. 
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Uzun dönem araç kiralamada benzersiz avantajlar sizi de Garentalı yapacak!  

Bu fırsatı kaçırmayın, Garenta ile işinizi ileriye taşıyın.

Bireysel kiralamalara özel fiyat ve avantajlar için  
www.garentapro.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın!

* Bahsedilen Euro fiyatlar, 36 ay, yıllık 15.000 KM için geçerli, kurumsal kiralamalara özel fiyatlardır.

KIA CERATO 
1.6 136 PS Concept Plus 

Dizel Otomatik

Aylık 349  + KDV*

SKODA SUPERB  
1.6 TDI Greentech Style  

Dizel Otomatik

Aylık 477  + KDV*

FIAT EGEA  
1.3 Multijet Easy 95 HP  

Dizel Manuel 

Aylık 260  + KDV*

Ş İ R K E T L E R
TAT İ L  YA P M A Z ,
YA Z  F I R S AT L A R I N I
K A Ç I R M A Z !



Seyahat tercihleriniz neler? Seyahat 

Çadır kampıysa uyku tulumu, açık havaysa 
sinek kovucu, yaylaysa kuzine, otelse rahat 
yatak gibi olmazsa olmazlarım var! Şaka bir 
yana; bir kez yalnız başıma Berlin’e gitmiştim. 
O zaman anladım, yalnız seyahat etmeyi 
sevmiyorum ben. Dürtüp “Bak! Bak!” diyecek 
bir kol olmadan, güzellikleri paylaşmadan 
seyahat tatsız benim için.

Garip gelecek ama Almanya’yı çok seviyorum. 
Köyüme gitmişim gibi bir his uyanıyor bende 
(gülüyor). Sadece 9 yıl yaşadım ama her 
şey çok tanıdık, bildik. Hoşuma gidiyor bu 
durum, rahat ediyorum. Beni en çok etkileyen 
mekân da Vatikan’daki Sistina Şapeli olmuştu. 
Michelangelo’nun belki de yıllarca asılı kalarak 
tavana yaptığı resimler olağanüstüydü. 

Küba’yı ve Arjantin’i, özellikle de Buenos 
Aires’i çok merak ediyorum. Kültürleri ve 
müzikleri çok etkileyici.

What I need is a sleeping bag if I’m camping in 
a tent, something to keep away the flies if I’m 
outdoors, a wood-burning stove if I’m in the 
highlands, and a comfortable bed if I’m in a 
hotel! All joking aside, I once went by myself to 
Berlin. That’s when I understood that I don’t 
like travelling by myself. For me, there’s no joy in 
travelling without someone to share the beauty 
with, to grab on to and say, “Stop! Look at that!” 

It’s going to sound strange, but I like Germany. 
It makes me feel like I’ve gone back to my 
village (laughs). I was there just nine years, but 
everything is very familiar to me. I like that, I feel 
comfortable with it. The place that impressed 
me the most is the Sistine Chapel in The Vatican. 
The paintings that might have had Michelangelo 
hanging on the ceiling for years are outstanding.

I’m very curious about Cuba and Argentina, 
especially Buenos Aires. The culture and music 
is very impressive.
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" I  C A N ' T  S T A Y  A N Y W H E R E  V E R Y  L O N G "

Gazeteci Onur Baştürk ile unutulmaz seyahatlerini ve yaz rotalarını konuştuk.

We spoke with journalist Onur Baştürk about his unforgettable trips and summer destinations.

“Hiçbir Yerde Uzun Süre Kalamam”
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Today, you’re able to reach a wide audience through 
your journalism. Was this your ideal career choice? 
Yes, one of my aims was to reach people with my articles. That’s 
why I went to the Faculty of Communications. After that, I 
scratched my way up the ladder...
Have you got any rituals when you write? 
No, a semi-sweet cup of Turkish coffee is enough! I can write 
anywhere, anyplace. And I have. Because there’s a specific time 
when you need to turn in your story to the paper. At that moment, 
you could be in the airport, or up in the mountains. I’m not 
affected by external conditions. I close up inside myself and write.
We know you’ve written the lyrics for hit songs, and you 
even had an album come out recently. Where did that 
idea come from? Did it get the attention you expected? 
Actually, it’s not just the lyrics I write. I mean, I write the 
music, too. In fact, if the two didn’t come together and weren’t 
completely my own product, I wouldn’t have attempted 
anything like this. On the one hand, there are some things life 
just won’t let you set aside, put in a drawer and forget about. It 
says, “Go ahead, get these out there.” Because they are your most 
naked emotions. Yes, it got the attention it deserved. It surprised 
people, and there were no negative responses. The songs were 
well received.

Gazetecilik idealiniz miydi? 
Evet, yazıyla insanlara ulaşmak amaçlarımdan biriydi. Bu 
yüzden önce İletişim Fakültesi’ne girdim. Sonra da kendi 
tırnaklarımla kazıya kazıya… 

Hayır, yok. Orta şekerli bir Türk kahvesi yeterli! Her yerde, 
her ortamda yazabilirim, ki yazdım da. Çünkü yazıyı gazeteye 
göndermek için belli bir saatiniz var. O anda havalimanında da 
olabilirsiniz, dağlık bir arazide de. Dış şartlar beni çok etkilemez. 
Kendimi kapatır ve yazarım. 

Sadece şarkı sözü yazmıyorum aslında, şarkı yapıyorum. Yani 
müzikleri de benden çıkıyor. Zaten ikisi bir arada ve tamamen 
bana ait bir ürün olmasa, böyle bir şeye kalkışmazdım. 
Bir yandan da bazı şeyleri ötelemeyi, çekmeceye kaldırıp 
unutmayı hayat kabul etmiyor; “Hadi” diyor, “çıkart şunları 
ortaya”. Ve çıktığında hoşunuza da gidiyor. Çünkü onlar aynı 
zamanda en çıplak duygularınız. Hak ettiği ilgiyi de gördü evet, 
hem insanlar şaşırdı hem de hiç olumsuz bir tepki gelmedi. 
Sevildi şarkılar. 





Yüksek enerjinizi neye borçlusunuz? Gazetecilik, 

Bu enerjiyi, hepsini bir arada yapmaya borçluyum galiba! 
Çünkü hepsi, merak, tutku, yeni şeyler öğrenme ve kendini 
geliştirmeyi içeriyor. Tek bir şeye takılıp kalmıyorum. 
Sürekli yeni şeyler radarımda ki, artık devir öyle bir 
devir. Hızlı olmak ama aynı zamanda anı da iyi ve kaliteli 
yaşamak zorundasınız. Kendini bırakmayı kabul etmiyor 
bu zamanın ruhu.  

En son gittiğim Buenos Aires ve Sidney’de yaşamak isterdim. 
Bir süre de, Çanakkale’nin Adatepe Köyü’nde. Ama galiba 
hiçbirinde uzun süre kalamazdım. Yine duramaz ve yollara 
düşerdim. 

Yazın Kuzey Avrupa’yı görmelerini mutlaka tavsiye ederim; 
Norveç, İsveç, Danimarka, oradan da İzlanda. İtalya’da 
Amalfi kıyılarındaki Ravello, inanılmaz romantik bir yer ve 
bir de Puglia bölgesi; arabayla gezdiğinizde nefis koylarla 
karşılaşıyorsunuz. Ürdün’de Petra’yı, Japonya’da Tokyo ve 
Kyoto’yu da mutlaka görmek lâzım. 

Çok şaşırmıyorum ben galiba. Gittiğim yere anında uyum 
sağlıyorum çünkü. Yine de Buenos Aires’te bankamatiklerde 
hafta sonu para kalmamasına, Sidney’de ise sabahları tüm 
beyaz yakalıların sırtlarındaki çantalarıyla parkta koşu yapıp 
iş yerine öyle gitmelerine şaşırmıştım. 

Mykonos, biraz da Kuzey ülkeleri. Ve Bodrum, Alaçatı, sonra 
Selimiye, Bozburun, Datça ve  Fethiye Kabak Koyu civarı.

 
I probably owe this energy to doing everything all at the same time! 
Because they all involve curiosity, passion, learning new things 
and self-development. I don’t get caught up in doing just one thing. 
There are always new things on my radar. That’s the age we’re living 
in. You have to be quick, but at the same time you need to live each 
moment well and with quality. The spirit of the times won’t leave 
you alone.  

I would have liked to live in Buenos Aires, which was the last place 
I went to, and Sydney. And the village of Adatepe in Çanakkale. I 
probably wouldn’t have stayed in any of them very long. I wouldn’t 
have been able to stop, and I would have been on the road again.

I definitely recommend going to Northern Europe in the 
summertime. Norway, Sweden, Denmark, and from there to 
Iceland. Ravello, on Italy’s Amalfi coast, is an incredibly romantic 
place, and then there’s the Puglia region, where you can drive 
around in a car and run into gorgeous bays. You also absolutely 
need to see Petra in Jordon and Tokyo and Kyoto in Japan.  

Things probably don’t surprise me that much, because I manage to 
blend in with the places I go. Then again, it surprised me that there’s 
no money left in the ATM machines in Buenos Aires on weekends, 
and that in Sydney, all the white-collar workers jog through the 
park with their bags on the way to work. 

Mykonos, and some time in Scandinavia, too. And of course 
Bodrum, Alaçatı, then Selimiye, Bozburun, Datça and around 
Kabak Bay in Fethiye.
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First of all, could you introduce yourself?
I retired from the Air Force in 2008, and the same 
year I started working as a pilot with Pegasus 
Airlines. I’m still at my job with Pegasus as a 
Boeing aircraft pilot. Because being a pilot is such a 
tiring, backbreaking profession, I try to think very 
carefully about what to do with my time when I’m 
not flying. I regularly go for medium -and long-
distance runs and join various races during the 
year. I consider myself to be a nature lover. Going 
camping in a tent or a caravan is one of the things 
I can’t live without. Whenever I get the chance, 
I spend two days in a tent or a caravan camping 
someplace safe along the Black Sea Coast outside 
Istanbul. Being on a motorcycle gives me a different 
kind of pleasure. Riding a motorbike is like therapy; 
you don’t think about anything, you just listen to 
the sound of the motor and the wind.

“ W H E N  Y O U ’ R E  O N  A  M O T O R C Y C L E ,  Y O U ’ R E
L I S T E N I N G  T O  T H E  V O I C E  O F  T H E  W I N D "

Pegasus Hava Yolları pilotu Suat Avcı, hayallerinin peşinden gitmeyi seçenlerden. 
Kendisiyle, Avrupa kıta sınırlarında gerçekleştirdiği bir aylık motor seyahatini konuştuk.

Pegasus Airlines Pilot Suat Avcı is someone who has decided to follow his dreams. We talked with 
him about his month-long motorcycle trip along the continental borders of Europe.
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Hava Kuvvetleri’nden 2008 yılında emekli 
olduktan sonra, aynı yıl Pegasus Hava 
Yolları’nda pilot olarak göreve başladım ve 
hâlen Boeing filosunda kaptan olarak görev 
yapıyorum. Pilotluk yorucu ve yıpratıcı bir 
meslek olduğu için uçuş dışındaki zamanımı iyi 
değerlendirmeye çalışıyorum. Düzenli olarak 
orta ve uzun mesafe koşuyorum, yıl içinde 
çeşitli koşu organizasyonlarına katılıyorum. 
Doğa âşığı sayılırım; çadır ve karavan 
kampçılığı vazgeçilmezlerim arasında. Fırsat 
buldukça İstanbul’un Karadeniz kıyılarında, 
güvenli yerlerde iki günlük çadır ya da karavan 
kampçılığı yapıyorum. Motosiklet üzerinde 
olmaktan ise ayrı bir haz alıyorum. Motosiklet 
sürmek terapi gibi, hiçbir şey düşünmüyor, 
motorun ve rüzgârın sesini dinliyorsunuz.

“Motosiklet 
Sürerken Rüzgârın

Sesini Dinliyorsunuz” 
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Motosikletle tanışmam küçük yaşlarda 
oldu ve her zaman hayatımdaydı. 
Ulusal ve uluslararası birkaç motosiklet 
organizasyonuna da üyeliğim var. Bunların 
arasında en önemsediğim ise uluslararası bir 
sosyal yapılanma olan Varadero’nun Türkiye 
topluluğu. Grup üyeleri için motosiklet, hem 
işlerine gittikleri bir vasıta hem de seyahat 
aracı. Benim için de böyle, yılın dokuz ayı 
işime motosikletle gider gelir, seyahatlerimi 
de çoğunlukla motosikletle yaparım. Motorla 
seyahat etmenin çok avantajlı olduğunu 
düşünüyorum. Seyahatiniz planlı ve programlı 
olsa bile, motor diğer vasıtalara kıyasla daha 
çok esneklik sağlıyor size. Yurt içi ve yurt 
dışında orta uzunlukta sayılabilecek, haftalık 
motor turlarına katıldım ve bir haftada 
daha uzaklara gitme şansım yoktu. “Nasıl 
daha uzaklara gidebilirim?” sorusunun 
cevabı Pegasus oldu. Uçak ve motosiklet 
kombinasyonu ile bu sorunu çözebileceğimi 
düşündüm ve öyle de oldu. Böylece kıta 
sınırlarında Avrupa turuna başladım. 

I started riding a motorcycle when I was very young, 
and I’ve always had the idea. I’m a member of several 
national and international motorcycle clubs. Of 
these, the one I consider to be most important is the 
Turkey branch of Varadero, an international social 
club. For club members, a motorcycle is both a form 
of transportation for getting to work and a vacation 
vehicle. It’s like that for me, too. For nine months a 
year, I get to and from work on a motorbike, and I 
also do most of my holiday travelling by motorbike. 
I think there are a lot of advantages to travelling by 
motorcycle on vacation. Even if you’ve got a plan and 
a schedule, a motorcycle gives you more flexibility 
in comparison to other forms of transportation. 
I’ve taken part in what are considered mid-length, 
week-long trips both in Turkey and abroad, but I 
never had the chance to go very far away in just a 
week. Pegasus had the answer to the question, “How 
can I go further away?” I figured the combination of 
plane and motorcycle could solve this problem, and 
it did. That’s how I got started on my tour around the 
continental borders of Europe.
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Hayallerimden biri, motosikletle Avrupa’yı 
kıyıları boyunca turlamaktı. Adriyatik Denizi, 
Akdeniz, Atlantik Okyanusu, Kuzey Denizi 
ve Baltık Denizi boyunca sahil şeridinden 
ilerlemek, sonra Doğu Avrupa’yı kat ederek 
Karadeniz kıyısına ulaşmak ve Batı Karadeniz 
kıyılarından tekrar güzel ülkeme dönmekti 
hayalim. Bu 20 bin km’lik uzun yol için 
ihtiyacım olan zaman ise en az bir aydı. Turu; 
birinci etap İstanbul-Barselona, ikinci etap Fas 
ve Portekiz’i de kapsayan Barselona-Madrid, 
üçüncü etap Atlantik kıyılarından Madrid-
Stockholm ve son etap Doğu Avrupa üzerinden 
Stockholm-İstanbul olmak üzere dört bölüme 
ayırdım.

Rota, büyük şehirleri de kapsamakla birlikte 
daha çok kıyı şeridindeki köy ve kasabalardan 
geçiyordu. Beni etkileyen onlarca küçük 
yerleşim yerini görme fırsatım oldu ama en çok 
etkilendiklerim, doğa ve kültür zenginliğine 
sahip, Portekiz kıyılarındaki şirin kasabalardı. 
Faro, bunlardan biri. Bir diğeri de Lizbon’un 
kuzeyindeki Peniche kasabası diyebilirim. 

One of my dreams was to travel the length of 
the European coastline by motorbike. I dreamt 
of heading down the coast along the Adriatic, 
Mediterranean, Atlantic Ocean, North Sea and 
Baltic Sea, then crossing Eastern Europe to get to 
the Black Sea and coming back again to my beautiful 
country along the western Black Sea shoreline. 
But for that 20,000 km trip, I’d need at least a 
month. I divided the trip into four: The first leg 
would be Istanbul-Barcelona; the second leg would 
be Barcelona-Madrid, including Morocco and 
Portugal; the third leg would be Madrid-Stockholm, 
along the Atlantic coast; and the last leg would be 
Stockholm-Istanbul, going over Eastern Europe.

Even though I’ve been through some big cities, I 
tend to drive mainly through villages and towns 
along the coast. I’ve had the opportunity to see 
tens of small places that have impressed me, but 
the ones that have impressed me the most are the 
lovely towns along the Portuguese coast that are 
home to both natural and cultural treasures. One of 
these is Faro, and another is Peniche, a town north 
of Lisbon.
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Avrupa’da motosiklet kullanmak inanılmaz 
keyifli, hatta tam bir terapi. Gerçekten de 
bu kültür yerleşmiş olmalı ki, otomobil 
sürücüleri yayalara, bisiklet ve motosikletlere 
çok saygılı. Dolayısıyla Avrupa’da tehlikeli 
bir durumla karşılaşmadım. Fas’ta birkaç 
tehlikeli durumla karşılaştım; motosiklet 
kullanıcıları için biraz riskli bir yer 
olduğunu düşünüyorum. Arnavutluk’ta 
ise dağ ve orman yolları üzerinde koyun ve 
inek sürüleriyle karşılaştım sıkça. Motor 
sürücüleri bu tür tehlikelere hazırlıklı olmalı. 
Ayrıca muhtemel tehlikelerden korunmak 
için de yol ve bölge analizini iyi yapmak 
gerekiyor. 

“Olmaz mı” diye başlayarak sıralayabilirim. 
Şimdiye kadar yurt içinde Ege, Marmara, Batı 
Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerini, 
yurt dışında da Avrupa’yı dolaştım. Şimdi, kısa 
dönemde Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerden 
oluşan bir tur, orta ve uzun dönemde de 
Akdeniz’e kıyısı olan Afrika ülkeleri ve Türki 
Cumhuriyetleri kapsayan turlar var listemde. 

Travelling in Europe by motorbike is unbelievably 
enjoyable, in fact, it’s just like therapy. Because 
motorcycle culture is so well established, drivers of 
automobiles show a lot of respect to motorcyclists as 
well as to bicyclists and pedestrians. For this reason, I 
never had a dangerous moment in Europe. I did find 
myself in treacherous situations a number of times in 
Morocco, which I think is a bit of a risky place for anyone 
on a motorbike. In Albania, on the other hand, I’ve often 
run into herds of sheep and cows on roads going through 
mountains and forest. If you’re on a motorcycle, you 
need to be ready for these types of dangerous situations. 
And you definitely need to do a road and an area analysis 
to keep yourself out of harm’s way.

I can start by listing the obvious places. So far I’ve been 
to the Aegean, Marmara, Western Black Sea, Central 
Anatolia and Mediterranean regions of Turkey, and I’ve 
travelled overseas in Europe. Now, my list includes a trip 
to the countries along the Black Sea coast in the short-
term, and in the medium- and long-term, tours of the 
African countries with Mediterranean coastlines and of 
the Turkic Republics. 
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Y O U T H  G E T  T H E I R  “ F I R S T  C H A N C E ”

Esas Holding’in sosyal yatırımlarını yöneten Esas Sosyal 

tarafından geliştirilen İlk Fırsat Programı, nitelikli insan 

kaynağına ihtiyaç duyan sivil toplum kuruluşlarının, 

üniversiteden yeni mezun olmuş gençleri tam zamanlı olarak, 12 

ay boyunca istihdam etmelerinin maliyetini karşılıyor ve İlk Fırsat 

Akademisi ile profesyonel gelişim olanakları sunuyor. Program, 

uygulanmaya başladığı iki yıldan bu yana 35 genç katılımcının 

kariyer hayatlarına ilk adımlarını atmalarını sağladı. Biz de İlk 

Fırsat Programı’nın 2016 katılımcılarına sorduk: İlk Fırsat ile 

hayatınızda ne değişti? Kazanımlarınız neler oldu? I L K F I R S A T . O R G

The “İlk Firsat (First Chance) Program” developed by Esas 

Sosyal, the social- investment arm of Esas Holding, offers 

new university graduates support in their school to work 

transition by covering the costs for one year of full-time 

employment in civil society organisations and providing 

additional professional development training. Over the past 

two years, 35 participants took their first steps in their career. 

We asked participants in the 2016 First Chance Program how 

the opportunity changed their lives and what they gained 

from their experiences. ILKFIRSAT.ORG

“İlk Fırsat”lı Gençler

G Ü L  A Y D I N
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Pegasus Misafirlerine 
Ücretsiz Turkcell 
Dergilik Aboneliği

T U R K C E L L . C O M . T R / S E R V I S L E R / T U R K C E L L - D E R G I L I K
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P E G A S U S  G U E S T S  G E T  F R E E 
S U B S C R I P T I O N S  T O  T U R K C E L L ’ S 
M A G A Z I N E  R A C K
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Dergileri ücretsiz 
indirip telefonunuz 
uçak modundayken 

okuyabilirsiniz.

0532 752 00 07







DUVARDA
MARSHALL SİL-PAK VARSA

BIRAKIN O EĞLENSİN.

SİLİP GEÇMEK BU KADAR KOLAYSA BİZDEN BİLİN.Ç

Marshall Sil-Pak Sıradan boya

Marshall SİL-PAK®’ın silinebilirliğinin, bağımsız laboratuvarlarca yapılan 
testler sonucunda silikon içeren, mat, sınıf 2 yaş ovalama direncine sahip 
Marshall iç cephe boyasına göre 10 kat daha fazla olduğu kanıtlanmıştır.





Travel
••• seyahat

DÜNYADAN ve TÜRKİYE’DEN GEZİ NOTLARI
TRAVEL NOTES from TURKEY and the WORLD
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1 . 0 0 1  S H A D E S  O F 
B L U E  A N D  G R E E N 

Kışın sakin, yazın cıvıl cıvıl ve bol sürprizli. 

Antalya’nın en batısındaki bu şirin ilçe, her ne 

kadar yazın Akdeniz’e inen belli bir kesim 

arasında popüler olsa da, birçokları için hâlâ 

yeniliğini koruyan ve keşfedilmeyi bekleyen bir 

rota. Dalaman Havalimanı’ndan yaklaşık iki saat 

uzaklıkta bulunan Kaş, ziyaretçilerine yüzde yüz 

memnuniyet vadediyor. 

Quiet in winter, but lively and full of surprises in 

summer. This cute little district in the western end of 

Antalya may be popular among a certain segment 

that heads to the Mediterranean every summer, but 

for others, it’s a route that maintains its novelty and 

awaits discovery. Located approximately two hours 

away from Dalaman Airport, Kaş promises visitors 

100 percent satisfaction.

I

86 • PEGASUS • TEMMUZ / JULY 2017



TEMMUZ / JULY 2017 • PEGASUS • 87

Yeşilin ve mavinin her 
bir tonunun birbirinin 
içine geçtiği deniziyle 
nefes kesen Kaş’ı özellikle 
ön plana çıkaran, “Denize gir, kumsalda 
güneşlen ve aynısını ertesi gün tekrarla” 
rutininin dışında sunduğu onlarca imkân 
ve bir adım mesafede keşfedilecek yerlerin 
bolluğu. Ve tabii, Çukurbağ Yarımadası’nın 
ucundaki konumuyla, tadına doyum olmayan 
doğal güzelliği.

Kaş is breathtaking, with a sea made up of 
every imaginable tone of blue and green all 
mixed together. There’s the basic routine – 
“Swim in the sea, tan by the shore, and do 
it all over again tomorrow” – but beyond 
that, what makes Kaş stand out is the wealth 
of places to be discovered close by. And of 
course, with its location at the tip of the 
Cukurbağ Peninsula, you can never get 
enough of its natural beauty.
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Merkezin Ahenkli Sesleri
Kaş’ın merkezi, “Acaba şimdi yanımdan, 
arkamdan, sağımdan, solumdan bir araba 
geçer de keyfimi bozar mı?” diye düşünmenize 
gerek olmayan geniş yürüyüş alanları, çay 
bahçeleri ve parklarla dolu. Rahat rahat, salına 
salına yürüyüşünüzü yapabilirsiniz burada. 
Meydan esnafı, mütevazı lokanta, pastane ve 
balık restoranı işletmecilerinden oluşuyor. 
Limandan yukarı doğru tırmanan, elli metrelik 

Uzunçarşı Sokağı ise 
Kaş’ın atardamarı. 
Sokak boyunca 
sağlı sollu butikler, 
antikacılar, kilimciler 
ile balkonlarından 
begonvil ve yasemin 
sarkan evler uzanıyor. 
Dükkân önlerine atılmış ahşap masalara 
taşan muhabbetlerin, sokak aralarında seksek 
oynayan çocukların tatlı bağırışlarının ve 
Kaş’ı görmeye gelmişlerin seslerinin birbirine 
ahenkle karıştığı bir sokak burası.  

The Harmony of Sounds at the Centre
The centre of Kaş is filled with parks, 
tea gardens and pedestrian zones where 
you won’t need to worry about whether 
your mood will be spoiled by a car 
whizzing by next to you, behind you, 
on your right, or on your left. Here, you 
can stroll at a leisurely, zigzagged pace. 
The businesses include the shops on the 
main square, modest eateries, patisseries 
and fish restaurants. Kaş’s main artery 
is Uzunçarşı Sokağı, a 50-metre-long 
street that climbs upwards from the 
harbour and is lined left and right with 
boutiques, antique shops, rug dealers and 
houses with bougainvillea and jasmine 
hanging from the balconies. This is a 
street where the chatter from the wooden 
tables in front of the shops, the shrieking 
of children playing hopscotch on the 
side streets, and the voices of those who 
have come to visit Kaş mix in a blend of 
harmony. 
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LYCIAN  CEMETARY

AMPHI THEATER

Olive Trees Before You...
Signs of the Lycians grow stronger at the ancient 
theatre, which, located just to the right of the 
road leading to the Çukurbağ Peninsula, has 
survived mainly intact up until today. A quick 
climb up the 26 steps to the very top, and the 
olive trees before you, the crickets singing in 
your ears, and the unique assembly of green and 
blue will sink you into reverie. If it’s night time, 
the view is set against the lights of Meis Island in 
the background.

Önde Zeytin 
Ağaçları...
Likyalıların izleri, 
günümüze oldukça 
sağlam bir durumda 
ulaşan antik tiyatroda 
güçleniyor. Çukurbağ 
Yarımadası’na giden yolun 
hemen sağında yer alan 
tiyatronun 26 basamağını 
hızlıca çıkıp en tepeye 
ulaştığınızda, önde zeytin 
ağaçları, kulağınızda 
ağustos böceklerinin sesi, 
yeşille mavinin eşsiz buluşmasını 
seyre dalıyorsunuz. Vakit geceyse eğer, bu 
manzaraya hemen karşıdaki Meis Adası’nın 
ışıkları eşlik ediyor.
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Which Beach?
Four kilometres from the centre of Kaş 
is Akçagerme Plajı, a sand beach that was 
awarded a “Blue Flag” in 2011. The sea here 
is usually calm, and it’s reachable by public 
transportation from the centre of Kaş. Kaş’s 
two other famous beaches are “Küçükçakıl 
Little Pebble)” and “Büyükçakıl (Big Pebble)”. 
While Küçükçakıl is practically walking 
distance from the centre of Kaş, as its name 
makes clear, you’re not likely to find any sand 
here. If you keep walking for around another 
20 minutes, you’ll arrive at Büyükçakıl. The sea 
here is – how shall we put it? – rather chilly... 
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KÜÇÜKÇAKIL PLAJI KUCUKCAKIL BEACH

KAPUTAS BEACH

Hangi Sahilde? 
Kaş merkeze dört kilometre uzaklıktaki Akçagerme 
Plajı, 2011 yılında “Mavi Bayrak” ile ödüllendirilen 
bir kum plajı. Denizin genelde dalgasız olduğu 
plaja, Kaş’ın merkezinden toplu taşıma ile ulaşmak 
mümkün. Küçükçakıl ve Büyükçakıl ise Kaş’ın 
diğer meşhur plajları. Kaş’ın merkezine neredeyse 
yürüme mesafesindeki Küçükçakıl’da, adından da 
anlaşılacağı gibi kum bulmak pek mümkün değil. 
Küçükçakıl Plajı yolundan devam ettiğinizde,  

yaklaşık yirmi dakikalık 
bir yürüyüş sonunda 
da Büyükçakıl’a 
varıyorsunuz. Bu plajın 
denizinin bir hayli soğuk 
olduğunu söyleyelim. 

KÜÇÜKÇAKIL PLAJI BIG PEBBLE BEACH
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Kaputaş Beach is located along the Kaş-Kalkan 
road at the mouth of a canyon about seven 
kilometres before Kalkan. The beach, which is 
reached by descending a long flight of around 
200 stairs, is for those who want to fill up on 
the turquoise colour of the Mediterranean. 
With the fabulous views it presents to anyone 
interested in photography, Kaputaj is a 
hidden natural wonder of the Mediterranean 
landscape.

Patara Beach
Two other beaches where you can enjoy 
yourself in Kaş are İnceboğaz and Limanağzı. 
If you’re someone who’s ready to travel 50 
kilometres just to get to a beautiful beach, 
then head straight to Patara, one of the longest 
sand beaches in the world. Some say that 
walking from Patara’s marvellous sands into its 
crystal-clear water is one of the most amazing 
experiences the Mediterranean has to offer.

Kaş ile Kalkan arasındaki sahil yolu üzerinde, 
Kalkan’a yaklaşık yedi kilometre mesafedeki 
Kaputaş Plajı ise, bir kanyonun ağzında yer 
alıyor. Yaklaşık 200 basamaklı, upuzun bir 
merdivenle inilen plaj, Akdeniz’in turkuaz 
rengine doymak isteyenlere göre. Fotoğraf 
meraklılarına muhteşem kareler sunan 
Kaputaj, Akdeniz coğrafyasının sakladığı bir 
doğa harikası.

İnceboğaz ve Limanağzı plajları da Kaş’ta 
deniz keyfi yapılabilecek diğer sahiller. 
Eğer “Yeter ki güzel plaj olsun, ben 50 
kilometre de yaparım” derseniz sizi hemen 

Patara Plajı’na alalım. Dünyanın 
en uzun kumsalları 
arasında gösterilen 
Patara’nın muhteşem 
kumlarından cam 
gibi sulara atlamak, 
kimilerine göre 
Akdeniz’in en 
doyulmaz deneyimi. 
 

PATARA
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Either Above or Below the Sea!
A discussion of Kaş wouldn’t be complete 
without bringing up the diving activities here. 
Kaş’s diving sector is focused on tourism as 
well as training, and it’s come a long way since 
its beginnings in 1986. Today, even though 
it’s a relatively small town, Kaş is one of the 
most important diving centres in Turkey, with 
more than 20 different diving establishments. 
The scent of history envelopes Kaş on all sides 
– even the side that’s under water. The world’s 
oldest shipwreck, the Uluburun, which dates 
back to the 14th century B.C., was discovered 
in the deep waters off Kaş. Today, a replica of 
the ship provides one of several opportunities 
for diving. In addition, the sea in Kaş is home 
to a sunken Italian bomber from the Second 
World War as well as sunken ships from the 
Lycian and Ottoman periods. The underwater 
caves and the magnificent underwater 
ecological diversity are other reasons why 
Kaş is the choice of professional and amateur 
divers alike. Kaş’tan bahsederken dalış etkinliklerinden 

bahsetmemek olmaz. Kaş’taki turistik ve 
eğitim amaçlı dalış sektörü, dalışların bu 
amaçlarla ilk kez gerçekleştiği 1986 yılından bu 
yana büyük ilerleme kaydetmiş.

 Bugün 
Kaş, Türkiye’deki 
en önemli dalış 
merkezlerinden biri 
olarak gösteriliyor. 
Dile kolay, 20’yi 
aşkın dalış merkezi 
bulunuyor. Kaş gibi çok büyük 
olmayan bir yerde. Her bir yanı tarih kokan 
Kaş’ın denizinin altı da bu durumdan nasibini 
almış. MÖ 14’üncü yüzyıla tarihlendirilen 
ve bugüne kadar ulaşılan en eski batık olan 
Uluburun, Kaş açıklarında bulunmuş. Şimdi 
batığın bir replikasının bulunduğu yer, dalış 
yapılabilecek noktalar arasında yer alıyor. 
Bunun dışında Kaş suları, İkinci Dünya 
Savaşı’ndan kalma bir İtalyan bombardıman 
uçağı ile Likya ve Osmanlı dönemlerinden 
kalan batıklara ev sahipliği yapıyor. Su altı 
mağaraları ve denizin altındaki muhteşem 
eko-çeşitlilik de profesyonel ve amatör 
dalgıçların Kaş’ı tercih etmesinin diğer 
sebeplerinden. 





Kaş’ta yapabileceğiniz 
adrenalin dolu bir 
başka etkinlik ise 
yamaç paraşütü. 
Çukurbağ Yarımadası’nı minyatür bir 
şehri seyredercesine yukarıdan görmek 
isterseniz, bu heyecan dolu etkinliği mutlaka 
denemelisiniz. 

Türkiye’ye en yakın Yunan adalarından biri 
olan Meis (Kastellorizo), Kaş Limanı’na 
bir taş atımlık mesafede. Limandan 
kalkan feribotlarla yalnızca 20 dakikada 
ulaşabileceğiniz bu şirin adanın rengârenk, 
lego benzeri evlerle süslü sokaklarında 
dolaşmak tarifsiz bir keyif. Meis o kadar yakın 
ki, cep telefonlarınızla Türkiye ile iletişiminize 
kesintisiz devam ediyorsunuz! Demedi 
demeyin, Kaş’ı bir de komşu kıyılardan izlemek 
için ne yapıp edip günübirlik bile olsa Meis 
tarafına geçin.

Another adrenaline-filled activity you can 
try in Kaş is paragliding. If you want to 
see the Çukurbağ Peninsula looking like 
a miniaturized city from above, then this 
exciting activity is an experience you shouldn’t 
miss out on.

Meis (Kastellorizo), one of the Greek islands 
closest to Turkey, is just a stone’s throw 
away from the Kaş Harbour. It only takes 20 
minutes to reach this adorable island by the 
ferryboat that takes off from the harbour, 
and strolling through the streets lined with 
Lego-like houses offers a pleasure beyond 
words. Meis is so close to Turkey that you can 
remain in constant contact via mobile phone! 
Don’t say we didn’t tell you: even if it’s just 
for the day, it’s worth crossing over to Meis 
to get a look at the goings-on in Kaş from the 
neighbour’s shore.
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KASTELLORIZO ISLAND

KASTELLORIZO ISLAND
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Kekova ve Kaleköy
Kaş’tan hareketle ulaşabileceğiniz cazip 
yerlerin başında Kekova geliyor. Kekova Adası, 
batık bir şehrin izleriyle dolu. Kaleköy ise, 
Kekova Adası’nın tam karşısındaki yarımada 
üzerine konumlanmış küçük bir Likya kenti. 
MÖ 4. yüzyıldan günümüze kadar iskân 
görmüş bu kıyı kentinin kalesi ise dillere 
destan, zaten bu yüzden bu adı almış. Kale, St. 
John Şövalyeleri tarafından, Likya dönemine 
ait eski bir kalenin kalıntıları üzerine inşa 
edilmiş ve oldukça iyi bir durumda. Kaş’tan 
Kaleköy’e ulaşmak için, bir balıkçı köyü olan 
Üçağız’a gidip pansiyon sahiplerinin küçük 
teknelerine binebilir veya sabahları Kaş’tan 
kalkan tekne turlarına katılabilirsiniz. Özellikle 
su altı arkeolojisini sevenler için bulunmaz 
bir cennet olan Kekova ve

 Likya 
döneminin önemli 
merkezlerinden 
Kaleköy’ü, Kaş’a kadar 
gelmişken aman 
görmemezlik etmeyin. 

Kekova and Kaleköy
Topping the list of interesting places to visit 
from Kaş is Kekova Island, which is full of 
the traces of a sunken city. On the peninsula 
directly across from Kekova is Kaleköy, a 
small Lycian town on the seashore that has 
been inhabited since the 4th century B.C. The 
legendary castle from which the town takes 
its name was built by the Knights of St. John 
on top of the remains of an earlier castle from 
the Lycian period, and it’s still in rather good 
condition. To reach Kaleköy from Kaş, you can 
either go to the fishing village Uçağız and take 
one of the small fishing boats belonging to one 
of the pension owners, or you can get on one of 
the boat tours that leave Kaş every morning. 
For fans of underwater archaeology, in 
particular, Kekova is a paradise, and if you’ve 
travelled all the way to Kaş, it wouldn’t do to 
miss out on seeing it or the important Lycian 
centre, Kaleköy.

KALEKÖY

KEKOVA
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City of Monuments from Antiquity
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Antik Çağ’ın “Abideler Şehri”

MYLASA’DAN
Menteşe Beyliği’nin Başkenti
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Mylasa, Karia ülkesinin ilk başkentidir. 
Doğruluğu tartışılır olsa da, Byzantionlu 
Stephanos, Mylasa’yı “Akdeniz’de Aiolia 
Adası’nda oturan ve rüzgârlara hâkim olan 
Aiolos’un soyundan gelen Mylassos”un 
kurduğunu yazar. Mylasa, yönetim merkezinin 
Halikarnassos’a taşındığı MÖ 376 yılında kadar 
başkent olarak kalır. 

Karialılar, MÖ 6’ncı yüzyılda Lidyalıların, 
MÖ 5’inci yüzyılda Perslerin, MÖ 3’üncü 
yüzyılda da Makedonyalıların egemenliğine 
girer. Karia ülkesi daha sonra Roma, Bizans ve 
13’üncü yüzyıl ortalarında Menteşe Beyliği’nin 
kurulmasını takiben Türklerin egemenliğine 
girecektir. Menteşe Beyliği kurulduğunda, 
başkenti Milas ve şehrin beş km güneyindeki 
Beçin olur. Milas’ın ismi de, tarih içinde bu 
topraklardan gelip geçen medeniyetlerin 
dillerine bürünerek “Mylasa”, “Melasso”, 
“Melassa”, “Melas” olur. Bereketli toprakları, 
uygun iklimi, yeterli su kaynağı ve coğrafi 
konumuyla binlerce yıldır yerleşim alanı olan 
Milas, hiç kuşkusuz bütün bu medeniyetlerin 
izleriyle örülüdür. 

Mylasa was the first capital of Caria. Although 
the truth of the story is debatable, Stephanus 
of Byzantium wrote of Mylasa: “Mylassos was 
founded by the people of the island of Aiolia in the 
Mediterranean, descendants of Aiolos, ruler of the 
winds”. Mylasa remained the capital until it was 
moved to Halikarnassos in 376 B.C. 

The Carians fell under the dominion of the 
Lidyans in the 6th Century B.C., the Persians in the 
5th Century B.C., and the Macedonians in the 3rd 
Century B.C.; later, the Romans, the Byzantines, 
and, with the founding of the Menteshe Principality 
in the mid-13th century, the Turks would rule 
over Karia. Once the Menteshe Principality was 
established, Milas would become its capital, and 
the city Beçin would be built five kilometres to the 
south. The name Milas itself would be moulded by 
the tongues of all who passed through these lands 
in the course of history into “Mylasa”, “Melasso”, 
“Melassa” and “Melas”. With its fertile lands, mild 
climate, adequate water supply and geographic 
location, Milas has been settled for thousands of 
years, and it is unquestionably criss-crossed with 
traces of all these civilizations. 

Nearly 10 percent of the olive trees in
Turkey can be found in Milas. In years with
a bountiful harvest, the region produces
around 18,000 tons of olive oil.

Milas is the headquarters of Turkey’s
aquaculture industry, accounting for        
68 percent of the farm-raised sea bass
and sea bream in Turkey.

ANITMEZARI
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Milas’ta, Hisarbaşı Tepesi’nin güney yamacında 
geniş bir alanı kaplar. Doğu duvarının 
ortasındaki Korint başlıklı sütunun üzerine, yaz 
aylarında leyleklerin yuva yapmasından ötürü, 
Milaslılar buraya “Uzunyuva” adını yakıştırmış. 
Uzunyuva alanının, Perslerin Karia Satrabı 
(Başvalisi) Mylasalı (Milaslı) Hekatomnos 
adına yapılmış bir anıtmezar olduğu,                                                                                      
2011 yılındaki bir -kaçak- kazı sonucunda 
anlaşılmış. Anıtmezar’ın gömü odasında 
kabartmalarla bezenmiş muhteşem bir lahit 
bulunmuş ve bu buluntu, “Arkeolojide 100 
Yılın Buluşu” olarak nitelendirilmiş. Uzunyuva 
Arkeolojik Sit Alanı ve Hekotomnos Anıtmezarı, 
bugün UNESCO Dünya Mirası Geçici 
Listesi’nde yer alıyor.

 
1719 yılında, Milas’ın Hisarbaşı Tepesi’nde, 
kare planlı olarak yaptırılmış olan Çöllüoğlu 
Hanı’nın zemin katında ahır ve dükkânlar, üst 
katlarında ise konaklama birimleri yer alır. Milas 
Belediyesi tarafından restore ettirilen hanın 
batı duvarı boyunca kademe kademe sıralanan 
sokaklardaki dükkânlar Milas Arastası’nı 
oluşturur. Bir zamanlar çok sayıda terzinin, 
tütüncünün, tenekecinin, kunduracının, mutafın, 
saracın, tuhafiyecinin, yorgancının bulunduğu 
dükkânlarda şimdilerde daha çok köfte, et ve ciğer 
kavurması yapan restoranlar bulunuyor.

Uzunyuva – Tomb of Hecatomnus 
This tomb occupies a wide area on the southern slope 
of Hisarbaşı Hill in Milas. During the summertime, 
storks build a nest on top of the Corinthian column 
in the middle of the eastern wall, which has led the 
Milesians to refer to the tomb as “Uzunyuva”, or 
“Tall Nest”. From an illegal excavation conducted in 
2011 it became clear that Uzunyuva was constructed 
as a tomb for Hecatomnus of Mylasa, the Persians’ 
Carian Satrap. A marvellous sarcophagus covered 
in reliefs that was discovered in the tomb’s funerary 
chamber was rated “One of the Year’s Top 100 
Archaeological Discoveries”. Today, both the 
Uzunyuva Archaeological Protected Zone and the 
Hecatomnus Tomb are on UNESCO’s Temporary 
World Heritage List.

Built in 1719 with a square design plan, the 
Çöllüoğlu Caravanserai on Milas’s Hisarbaşı Hill 
consists of a stable and shops on the ground floor 
and accommodations on the upper levels. Along 
the length of the western wall of the caravanserai, 
which has been restored by the Milas Municipality, 
is the Milas Bazaar, constructed of rows of shops 
strung along the streets. At one time, these shops 
housed numerous tailors, tobacconists, tinsmiths, 
shoemakers, haberdasheries and quiltmakers. 
Today, they are home to restaurants serving mainly 
meatballs and sautéed liver.

BALTALI KAPI

BALTALI GATE
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1931 yılında Milas Kaymakamı Fevzi Beler’in 
Rodos Adası’ndan davet ettiği dört Macar 
yapı ustası, kısmen Macar, kısmen Türk, 
kısmen Rum mimari özellikler taşıyan sentez 
bir yaklaşımla, Milas’ta bir sinema binası, ev 
ve dükkânlar inşa etmiştir. Macar ustaların 
yaptığı ilk bina, Aşçı Bekir’e ait olan İstikamet 
Sineması. Şehir parkının karşı köşesindeki bu 
görkemli sinema binası ne yazık ki yıkılmış, 
yerine sinemanın dış çizgilerini koruyan bir 
iş hanı yapılmış. Macar ustalar daha sonra 
“Madam Murat’ın Evi” ile İstikamet Sineması 
arasında, şehrin önde gelenleri için, bugün 
“Macar Evleri” olarak bilinen yan yana üç 
ev ve şehrin çeşitli yerlerinde birkaç dükkân 
inşa etmiş. 

In 1931, Milas District Governor Fevzi Beler invited 
four Hungarian master builders over from Rhodes, 
and they constructed a movie theatre, houses and 
shops in Milas in a style that synthesised elements 
of Hungarian, Turkish and Greek architecture. 
The first building constructed by the Hungarian 
masters was the İstikamet Cinema belonging to 
Bekir the Cook. Unfortunately, this grand cinema, 
built on the corner across from the city park, has 
crumbled, and in its place is a commercial building 
that has preserved the theatre’s exterior lines. Later, 
the Hungarian masters built what are known today 
as “The Hungarian Houses” – the three houses 
between the İstikamet Cinema and “The House 
of Madam Murat” – for some of Milas’s leading 
citizens, as well as a number of shops in different 
parts of the city.

When Turks reached Milas and its environs in the 13th century, they brought with them the art of 
weaving, which continues until this day, especially in the villages of Karacahisar and Bozolan. 
Milas carpets are handwoven using naturally dyed wool. “Ada Milas”, “Gemici Suyu”, “Çingilli 
Cafer”, “Karacahisar Göbeklisi” and “Kabuksuz” are some of the most famous designs. 

MMilMilMilas’as’as’sa tatata ta özeöözöö llilliklekleklekle 18181818’in’in’inincicicc ve vev
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THE HUNGARIAN 
HOUSEHISTORICAL 

HOUSES OF MILAS
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Milas’ın en büyük camii olan Ulu Cami, 
Menteşe Beylerinden Ahmet Gazi tarafından 
1378’de tarihinde yaptırılmış. Balavca 
Deresi’nin kenarında inşa edilen bu caminin 
yapımında Antik Çağ’a ait mermer bloklar, 
mimari parçalar ve yazıtlar kullanılmış. 
Caminin kuzey duvarında, üzerinde bir 
labris olan sunak taşı dikkati çeker.

Firuz Bey (Gök Cami-Kurşunlu Cami) 
Camii, kapısının üzerindeki kitabeye göre 
1394 yılında, Milas’ın Osmanlılar tarafından 
fethinden hemen sonra, Sultan Bayezid’in 
Menteşe Valisi Hoca Firuz Bey tarafından 
yaptırılmış. Üzeri kurşunla kaplı olduğu için 
halk arasında “Kurşunlu Cami” olarak bilinen 
bu cami, sanat tarihi kitaplarında ters T planlı 
camilere örnek olarak gösterilir.  

 Şehrin ortasında Hisarbaşı tepesindeki 
Belen Cami, plan bakımından tamamıyla 
Ulu Cami’ye benzer. Sütunları antik bir 
yapıdan alınan caminin duvarları da Antik 
Çağ yapılarından devşirilen mermer 
parçalarla örülmüş. Hoca Mukbil adında bir 
kişi tarafından kiliseden camiye çevrildiği 
söylenen bu cami, harap bir durumdayken 
1750’de onarılarak yeniden ibadete açılmış.   

Milas’s largest mosque, the Ulu (Grand) Mosque, 
was built in 1378 by Ahmet Gazi, one of the 
Menteshe princes. Marble blocks, architectural 
elements and steles from antiquity were used in the 
construction of the mosque, which is located on the 
banks of the Balavca River. The stone altar with a 
depiction of a labris on the mosque’s north wall is 
noteworthy.

According to the inscription over the door of the 
Firuz Bey Mosque (also known as the Gök or 
Kurşunlu Mosque), says that it was constructed 
in 1394 by Hoca Firuz Bey, who was appointed by 
Sultan Bayezid as the governor of Menteşe after the 
Ottoman conquest of Milas. The locals refer to this 
mosque as the “Kurşunlu (Lead)” Mosque, after 
its dome and minarets, which are covered in lead. 
Art history books show the mosque design to be an 
example of a “reverse T” plan. 

In the centre of town on the Hisarbaşı hill is 
Belen Mosque, which has a plan very similar to 
that of the Great Mosque. The mosque’s columns 
were taken from ancient structures, and other 
pieces of marble from various buildings from 
Antiquity have been incorporated into its walls. 
While the exact dates of its construction are 
unclear, it is said that the mosque, which had 
previously been a church, was restored by someone 
by the name of Hoca Mukbil and was opened again 
for worship in 1750.
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One-third of the pine honey produced in Turkey The minerals aluminium (bauxite) and 
feldspar extracted from Milas are exported 
from Güllük Harbour.





Emin ellerdesiniz...
Unutmayın ki kabin memurları uçuş emniyeti ile uçuş güvenliğini 
sağlamak ve oluşabilecek her türlü acil duruma müdahale etmek 

üzere özel eğitim almış olan kişilerdir.



www.kapadokya.edu.tr
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Como, başta Milanolular 
olmak üzere, dünyaca 

ünlülerin saklı cenneti. 

Como is a hidden paradise for 
the international jet-set, 
especially the Milanese. 

TEMMUZ / JULY 2017 • PEGASUS • 115

Como’nun merkezi, ilk bakışta bir kasaba 
havası verse de, 80 bin kişilik nüfusuyla göl 
çevresine dağılan, küçük bir şehir burası. 
Şehre ismini veren Como Gölü, insanda gölden 
çok nehir etkisi uyandırıyor. Göl; Como, 
Colico ve Lecco isimli üç bacaktan “Y” harfi 
şeklinde oluşmuş. Göl kenarındaki sevimli 
köyler, gölün mavi-yeşil sularını çevreleyen 
tepeler, bu tepelerin eteklerine yayılan ve 
yüzyıllar boyunca Milanoluların sayfiye olarak 
kullandığı villalar, şatolar ve hem doğal hem 
de insan eliyle -ama zarafetle- yaratılmış 
yeşil örtü, arka plandaki Alpler ile birleşince 
gerçekten görmeye değer, pitoresk bir manzara 
çıkıyor ortaya. Bu güzelim manzaranın yanı 
sıra, Como’nun havası da temiz ve ılıman. Yazın 
sıcaklıklar 30°C ’leri geçse de, akşam hava 
birden serinleyebiliyor.

Even if on first glance the centre of Como 
gives the impression of being a small town, it’s 
really a small city, with a population of 80,000 
spread around Lake Como, the lake that gives 
the city its name. Comprised of Como, Colico 
and Lecco, which form three “legs” of a “Y”, the 
lake gives you the feeling of a river more than 
of a lake. There are pleasant lakeside villages, 
mountain peaks surrounding the lake’s blue-
green water, and villas and chateaus sprawling 
down the mountainside that have for centuries 
been used by the Milanese as summer 
getaways. With the Alps in the background, 
draped in a blanket of green that has been 
shaped by nature as well as the refined hands 
of human beings, the combination creates 
a picturesque landscape that is truly worth 
seeing. Besides this charming landscape, Como 
has clean, cool air, and while it may climb above 
30°C in the summer, the temperature can cool 
off in a flash come evening.
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Gölün çevresinde
Gezmeye, şehre adını veren gölden başlıyorum. 
Bu güzel gölü iki türlü keşfedebilirsiniz. 
Birincisi, araba kiralayıp çevresini 
gezebilirsiniz. Yol biraz virajlı olduğundan 
hassas bünyeleri rahatsız edebilir ancak 
yol boyunca gerçekten görmeye değer 
manzaralarla karşılaşıyorsunuz. Özellikle 
doğa fotoğraflarına meraklı kişilerin bu yolu 
çok seveceğini düşünüyorum. Kısa bir sürede 
gölün çevresini bitirebileceğinizi sanmayın, 
çünkü Como Gölü, İtalya’nın en büyük üçüncü 
gölü. Kısa bir tur isterseniz, bu da yeterli 
oluyor; Bellagio’dan arabalı vapurla karşı 
taraftaki Menaggio’ya geçip yine manzaralı 
bir yoldan şehir merkezine dönebilirsiniz. 
Vapura binmeden önce Bellagio’da vakit 
geçirmenizi tavsiye ediyorum. Küçük, sevimli 
sokakları, tarihi binaları, restoranları ile 
Bellagio, Como’nun cazibe merkezi. Ayrıca 
insanoğlunun doğada yarattığı mucizelere 
tanıklık etmek isterseniz, Bellagio yakınlarında 
köklü ve çok güzel botanik bahçeleri mevcut. 

Gölü keşfetmenin bir diğer yolu ise şehir 
merkezindeki iskeleden kalkan vapurlar. Bu 
vapurlar göl kenarındaki köylere ve kasabalara 
uğruyor. Bellagio’ya böyle de gidebileceğiniz 
gibi, beğendiğiniz, canınızın istediği bir kasaba 
ya da köyde inerek keşif de yapabilirsiniz. 

Around the lake
I start my sightseeing tour at the lake that 
gives the city its name. There are two ways 
to discover this lake. The first is by renting 
a car and driving around the lake, and even 
though the somewhat winding road may 
be a bit uncomfortable for someone with 
a delicate constitution, you’ll encounter 
really worthwhile views all along the 
roadside. I think especially those with 
an interest in nature photography will 
really love this road. Don’t think you can 
get around the lake in just a short time, 
because Lake Como is the third largest lake 
in Italy. If you want a quick tour, that’s fine; 
just take the car ferry from Bellagio across 
to Menaggio, and then return to the city 
along a picturesque road. Before getting 
on the ferry, I recommend that you spend 
some time in Bellagio, whose pretty lanes, 
historic buildings and restaurants make 
it the centre of attraction in Como. Also, 
if you want to find out about some of the 
miracles that humans have created out of 
nature, close to Bellagio is a fragrant and 
quite beautiful botanical garden.

Another way of discovering the lake is 
by getting on board one of the ferries that 
embark from the city centre and that stop at 
the villages and towns along the lakeshore. 
You can get to Bellagio this way, and you can 
also get off and go exploring in any other 
town or village that strikes your fancy. 
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alternatifi de Milano’dan 
kalkan tren. Milano Duomo 

HOW TO GET THERE? 
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In the Centre
Como’s downtown area is quite small, but it’s 
pretty and very lively. Starting from the small 
square along the lakeshore and spreading 
throughout the narrow streets are a lot of 
restaurants and cafes. While I was there, 
farmers from the neighbouring villages had set 
up a market where customers could purchase 
all sorts of cheeses and meats. There are also 
many design shops located on the pedestrian 
thoroughfare that stretches between the 
square and the famous Como Cathedral, 
which is one of the region’s most important 
buildings. Construction began in 1396 and 
was completed in 1740. You shouldn’t leave 
Como before you see this fantastic cathedral, 
whose construction involved so much effort, 
and which is considered to be the last Gothic 
cathedral in Italy.

Merkezde
Şehir merkezi oldukça küçük ama sevimli ve 
çok canlı. Göl kenarındaki küçük meydandan 
başlayarak daracık sokaklara yayılan çok sayıda 
restoran ve kafe bulunuyor. Ben oradayken 
meydana, çevre köylerden gelen üreticilerle 
alıcıların buluştuğu bir pazar kurulmuş, 
envaiçeşit peynir ve et satılıyordu. Meydandan 
ünlü Como Katedrali’ne uzanan yaya yolu 
üzerinde ise çok sayıda tasarım mağazası yer 
alıyor. “İtalya’nın son gotik katedrali” olarak 
bilinen Como Katedrali,  bölgenin en önemli 
binalarından biri. Yapımına 1396’da başlanmış 
ve 1740’ta bitirilmiş. Bu kadar yoğun emeğin 
harcandığı bu müthiş yapıyı görmeden 
Como’dan dönmemek gerekiyor. 

THE TURKS OF COMO: 
I managed to find a great place 
for lunch thanks to Ömer, who 
also informed me that there are 
a lot of Turks living in the centre 
of Como and in its villages. Most 
of them migrated from Sivas, and 
a lot of them have restaurants. 
When you’re in Como, sit down 
for a real Italian meal, but don’t 
be surprised if the restaurant 
owner and the waiter turn out to 
be Turkish! 
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The village of Brunate is another place that 
you should definitely visit while in Como – as I 
learned when I went up there myself. If you’ve 
got a fear of heights you might be a bit nervous 
during your ride up in the funicular, but when 
you get there, you’ll see that it’s worth it. 
Brunate is a very small place, and to be honest, 
there aren’t many places to visit, but the bird’s-
eye view of the Como landscape from here 
is outstanding. You can enjoy this landscape 
while you’re sipping coffee, and whether it’s 
with the sun shining in the day, or with the city 
lights illuminating the evening, you’ll be able to 
capture wonderful photographs. 

Whether you’re on your own or together 
with people you love, Como is a place that you 
can enjoy and that’s worth seeing. You can plan 
a day trip there from Milan, or if you want, you 
can stay overnight in Como; either way, I’m 
sure you’ll enjoy yourself.

Como’da mutlaka ziyaret edilmesi gereken -ki 
bunu yukarı çıkınca anladım- yerlerden biri de, 
şehir merkezinden kalkan fünikülerle ulaşılan 
tepedeki Brunate Köyü. Yükseklik korkunuz 
varsa füniküler yolculuğu sizi biraz gerebilir 
ama vardığınızda buna değdiğini göreceksiniz. 
Brunate, çok küçük bir yer, doğrusu gezecek 
fazla bir yeri de yok ama buradan kuşbakışı 
görülen Como manzarası muazzam. Bu 
manzara eşliğinde kahvenizi yudumlayabilir, 
manzaranın tadını çıkarabilir, gün ışığında ya 
da şehir ışıklarının aydınlattığı akşamlarda 
harika fotoğraf kareleri yakalayabilirsiniz.

Como, hem yalnız, hem de sevdiklerinizle 
keyfini sürebileceğiniz, görülmeye değer bir 
yer. İster Milano’dan günübirlik bir seyahat 
planlayın, isterseniz yalnızca Como’da 
konaklayın, her iki durumda da çok memnun 
kalacağınızdan eminim.
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LYON
Lyon şehri hakkında ne 

düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bu 
yazının sonuna yaklaştığınızda, 

içinizde bir merak duygusu oluşacak ve 
seyahat planlarınıza Lyon’u da 

eklemeyi düşünmeye başlayacaksınız 
diye umuyorum. Gelin, sizlerle Rhône 

ve Saône nehirlerinin kesiştiği noktada 
kurulu Fransa’nın gastronomi şehri 

Lyon’da dolaşalım biraz.

I have no idea what you think about the 
city of Lyon, but I’m hoping that by the 
time you reach the end of this article, 

you’ll develop a sense of curiosity, and 
you’ll start thinking about adding Lyon 
to your travel plans. Come with me, and 
we’ll take a little tour around the French 
gastronomic city of Lyon, founded on the 

spot where the Rhône and the Saône 
Rivers meet.

-

LYON
-
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ezilecek, görülecek 
yerleri anlatmadan 
önce bir dakika duralım 
lütfen; burası öyle bir 
şehir ki, neredeyse 
tüm ahalisinin hayatı 
spor, sanat ve yemek 
üzerine kurulu! Lyon’un 
bana verdiği his bu. Bu 

şehirde sürekli spor yapan, bir yerden bir yere 
koşan insanlara ve tutkulu futbol taraftarlarına 
denk geldim. Birkaç gün daha kalsam, belki 
ben de koşuya başlayabilir ya da fanatik bir 
Olympique Lyonnais taraftarı olabilirdim! Bu 
şehirde, diğer Avrupa şehirlerinden çok daha 
fazla galeri ve müzeye denk geldim ve vaktim 
yettikçe onları ziyaret ettim. Lyon, zengin 
mutfak kültürüyle Fransız gastronomisinin 
merkezi kabul edilen bir şehir ve burada bu 
unvanı layıkıyla hak eden çok sayıda lezzetle 
karşılaştım. Hâl böyle olunca, sanırım hislerim 
beni yanıltmıyor! Şimdi şehirde dolaşmaya 
başlayabiliriz artık. 

Bouchon

Les Bouchons Lyonnais

Bouchon
Les Bouchons Lyonnais

“bouchon” is a special place 

cuisine

Bouchon
 Le Petit Carron

 

 

Kahve
 

 

ezi
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lüt
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Before I tell you about the places to visit, let 
me stop for a minute just to mention that this 
is a city where almost everyone’s life revolves 
around sport, art and food! That’s the feeling I 
get from Lyon. In this city, I kept running into 
people who were always playing something 
or running somewhere, and also passionate 
football fans. If I’d just stayed a few more days, 
I might have started running, or I could have 
become a fanatical Olympique Lyonnais fan! 
I ran into many more galleries and museums 
here than in other European cities, and I 
had enough time to visit all of them. Lyon’s 
rich cuisine has earned it recognition as the 
gastronomic centre of France, and I ended up 
trying a lot of the dishes that make it deserving 
of this title. Given these circumstances, I don’t 
think my senses are misleading me! Now we 
can begin our tour of the city.
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Vieux Lyon (Eski Lyon)
Vieux Lyon yani Eski Lyon’u, özellikle sabah 
erken saatlerde dolaştığınızda, meşhur Fransız 
pastane kokularına teslim oluyor, elinizde 
bir hamur işi, sokakları adımlarken kendinizi 
bir film setindeymiş gibi hissediyorsunuz. 
UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan 
ve Lyon Katedrali’nin (St. Jean Katedrali – 
Yapımı: 12’nci yüzyıl) çevresinde şekillenmiş 
dar ve Arnavut kaldırımlı sokaklarıyla bu 
tarihi bölge, adeta şehrin geçmişini özetliyor. 
Mimarisindeki Gotik tarzın Romanesk 
detaylarla zenginleştirildiği Lyon Katedrali’ne 
yalnızca kıyafet kurallarına uyanlar kabul 
ediliyor. Katedralin en ilgi çekici detayını ise 
yapının içinde bulunan ve 14’üncü yüzyıla 
tarihlenen astronomik saat oluşturuyor.

Eski Lyon’un en ilginç özelliklerinden 
biri, buradaki yeraltı geçitleri. Korunması 
için yoğun çaba sarf edilen bu geçitler bugün 
ziyarete kapalı. 13 km uzunluğundaki yeraltı 
geçitleri, “balık kılçığı” şeklinde düzenlenmiş. 
Bu biçimiyle, şimdiye kadar dünyada eşine 
hiç rastlanmamış olan geçitler, La Croix-
Rousse Tepesi’nin altında, 30 metre derinliğe 
inşa edilmiş. Üst üste gelen iki ana tünel 
boyunca 32 ayrı galeriye açılan geçitler, 
geniş ve yüksek olduklarından son derece 
kullanışlı mekânlarmış. MÖ 400 ila MS 10 
yılları arasında yapılmış oldukları düşünülen 
geçitlerin, daha sonraki yüzyıllarda askerlere 
sığınak ve teçhizat depolama imkânı ile ulaşım 
kolaylığı sağladığı, 16’ncı yüzyıl sonrasında 
da Lyon halkının evlerinden Saône Nehri’ne, 
ipek tüccarlarının da atölyelerden pazarlara 
ulaşımında kullanıldığı belirtiliyor. 

Vieux Lyon (Old Lyon)
Especially in the early morning hours, when you 
wander the streets of Vieux Lyon (that’s “Old 
Lyon”), you’ll surrender yourself to the well-
known aromas of French bakeries, and pastry 
in hand, you’ll walk the streets as if you’re on a 
film set. The narrow cobblestone streets in the 
historical area around the Lyon Cathedral (The 
Cathedral of St. John – Date: 12th Century), 
which has a place on UNESCO’s World Heritage 
List, truly summarizes the city’s past. The Lyon 
Cathedral’s Gothic architecture is enriched with 
Romanesque details, and only those who adhere 
to the dress code may enter. The most interesting 
detail of the cathedral is the astronomic clock 
inside, which dates from the 14th century.
The underground passageways are one of 
the most interesting features of Old Lyon. 
A great effort is being made to protect these 
passageways, which are currently closed to 
visitors. Shaped like “fishbones”, constructed 
at a depth of 30 metres below La Croix-Rousse 
Hill, and extending for 13 kilometres, they 
are the only passageways of their kind found 
anywhere in the world. The two main tunnels are 
built one on top of the other and open onto 32 
galleries, and their width and height make them 
incredibly functional spaces. These passageways 
are believed to have been constructed between 
the years 400 B.C. – 10 A.D., and they were used 
in subsequent centuries to quarter soldiers and 
store military equipment to make transportation 
easier. As of the 16th century, the Lyonnais also 
used them to travel between their homes and the 
Saône River, and silk traders used them to get 
from the workshops to the markets.
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La Croix Rousse Tepesi
La Croix Rousse Hill 

Terreaux Square

Trois Gaules Amfi-Tiyatrosu 
Trois Gaules Amphitheatre

Fourvière Antik Tiyatrosu
Ancient Theatre of Fourvière 

Ville Hotel
Hôtel de Ville 

Mini World Lyon 

Dekoratif Sanatlar Müzesi 
The Decorative Arts Museum

Gadagne Müzesi
Musée Gadagne

Basilica of Saint-Martin d’Ainay

Opéra National de Lyon 

Lumiere Müzesi
Institut Lumière 

MUTLAKA 
GÖRÜN!

Must 
See

Lyon’daysanız eğer, şehrin bu bölgesine 
(Vieux) uğramadan dönmeniz ve harika fotoğraf 
kareleri yakalamamanız imkânsız. Üstelik 
Lyon’a “gastronomi şehri” payesinin verilmesini 
sağlayan restoranların çoğu da bu bölgede yer 
alıyor. Eski Lyon’daki fünikülerle şehrin en 
yüksek noktası olan ve Roma döneminden 
bu yana yerleşimin kesintisiz devam ettiği 
Fourviere Tepesi’ne de çıkabiliyorsunuz. 
Burada, Lyonluların görünümünden dolayı “ters 
duran fil” lakabını taktıkları Notre-Dame de 
Fourvière Bazilikası’nın (Yapımı: 1884) önünde 
ve şehrin muhteşem manzarası karşısında, 
“Sana bir tepeden baktım eyy Lyon” diye 
haykırabiliyorsunuz! 

Musée Miniature et Cinéma 
(Minyatür ve Sinema Müzesi)
Şimdi, Eski Lyon’daki bir ara sokakta bulunan 
ve buram buram sanat kokan bir müzeden; 
içindeki müthiş sinema koleksiyonundan 
bahsedeceğim size. Toplamda iki bin 
m2’lik bir alana yayılan bu müzede “Star 
Wars”tan , “Karayip Korsanları”na kadar 
birçok filmin seti, dekorları ve nesnelerinin 
minyatür kopyaları sergileniyor. Sanatçı Dan 
Ohlman’ın eşsiz el işi eserleriyle dolu müze 
koleksiyonu, farklı sanatçıların katkılarıyla 
her geçen gün biraz daha büyüyor. Dört 
katlı bir binada konumlanmış sekiz farklı 
bölümden oluşan, yüzden fazla sahne dekoru 
ve dört yüzden fazla objenin yer aldığı 
müzenin, ışıklandırılmasından objelerin 
yerleştirilmesine kadar her detayı hayranlık 
uyandırıyor. 1895 yılında patentini aldıkları 
“sinematograf” ile sinemanın kapılarını açan 
Auguste ve Louis Lumière kardeşlerin şehri 
Lyon’a da böyle bir müze çok yakışıyor. 

If you’re in Lyon, there’s no way that you can 
leave without stopping by this neighbourhood 
and capturing some wonderful images in 
photographs. Moreover, the majority of the 
restaurants that have earned Lyon its title as 
“gastronomic city” are located in this area. 
While you’re here, you can also climb Mt. 
Fourviere, which is reachable by the funicular 
in Old Lyon. This hill has been inhabited 
uninterruptedly since Roman times. It’s also 
the home of “the upside-down elephant” – 
which is how the locals refer to the Basilica 
of Notre-Dame de Fourvière (Date: 1884). In 
front of the cathedral is a splendid view of the 
city that will make you shout, “Hey, Lyon, I’ve 
seen you from the heights!”

Musée Miniature et Cinéma 
(Museum of Miniatures and Cinema)
Now I’m going to tell you about a museum 
located on one of the backstreets of Old Lyon 
and its fabulous cinema collection. The scent 
of art fills the air in this 2000 m2 space, which 
exhibits miniature versions of the sets, decor and 
props of films like “Star Wars” and “Pirates of the 
Caribbean”. The museum collection is filled with 
incomparable, hand-made objects made by artist 
Dan Ohlman, and the collection is continuingly 
growing with the addition of works by other 
artists. The museum occupies four floors and 
is divided into eight sections containing more 
than 100 stage sets and 400 props. Every detail is 
remarkable, from the lighting to the placement 
of objects. The museum does justice to the city 
of Lyon, the home of the brothers Auguste 
and Louis Lumière, who paved the way for 
the development of cinema in 1895 with their 
patented “cinématograph”.
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Parc de la Tête d’Or
What would you do if, while you’re sitting and reading 
the paper in the middle of Europe, a deer and a giraffe 
walk by? Or, say you decide to go for a little stretch, and 
you run into a zebra? The Lyonnais are lucky like that. 
I used to be jealous of them, and now I miss my days 
with them. This park was opened in 1857 with the aim 
of providing the city residents with a little green space 
where they could relax and catch their breath. It quickly 
grew into the park we know today – a 116 hectare park 
with eight entrances that’s considered to be the lungs of 
the city. You can picnic or go for a walk, row a boat or get 
on a bicycle, among other things, but most important 
of all, there’s a zoological park here! Now, don’t get the 
wrong idea; there’s no ticket to buy, no turnstile to pass 
through to watch the animals here, because, in fact, the 

park itself is the habitat of the animals in this zoo. 
Here, I experienced the incredible feeling  

of sitting on a park bench and 
watching the animals without 

them being behind bars. The 
Lyonnais are well aware of 

what a valuable place 
they have here, which is 
reflected in the prices of 
real estate around the 
park, which are among 
the highest in the city! 

Parc de la Tête d’Or
Avrupa’nın orta yerinde oturmuş gazetenizi 
okurken önünüzden geyikler ve zürafalar 
geçse? Ya da “Biraz yürüyüp açılayım” 
dediğinizde bir zebrayla karşılaşsanız? Lyon’da 
böyle şanslı insanlar yaşıyor. Kıskanarak 
baktım onlara, şimdi de özlemle anıyorum. 
Park, 1857 tarihinde açılmış. Amaç şehir 
halkının dinleneceği, nefes alabileceği ufak bir 
yeşil alan yaratmakmış. Sonrasında bu alan 
hızlıca genişlemiş ve günümüze kadar gelmiş. 
Bugün şehrin akciğeri olarak kabul edilen ve 
sekiz girişi bulunan 116 hektarlık bu alanda 
piknik, yürüyüş, kayık gezisi ya da bisiklete 
binmek gibi yapabilecek birçok şey var. Ancak 
hepsinin ötesinde, burada bir “hayvanat 
bahçesi” var! “Hayvanat bahçesi” dediğime 
bakmayın siz, burada hayvanları izlemek için 
bilet almanıza da, turnikeden geçmenize de 
gerek yok. Çünkü park, asıl olarak  hayvanların 
yaşam alanı. Burada,  parmaklıklar ardından 
değil, oturduğum banktan onları hayranlıkla 
izleyip inanılmaz duygular yaşama şansına 
sahip oldum. Lyonlular da sahip oldukları 
bu değerin farkında ki, parkın çevresindeki 
gayrimenkul fiyatları, şehrin en yüksekleri 
arasında yer alıyor!
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Place Bellecour 

Place Bellecour, Lyon’un en büyük, Fransa’nın 
da üçüncü büyük meydanı. Kışın bir buz 
pisti, yazın bir dönme dolabın kurulduğu bu 
meydan, Lyon halkının buluşma noktalarından 
biri. Günün her saati hareketli olan, kentte 
gerçekleşen gösterilere ve sosyal etkinliklere 
ev sahipliği yapan meydanda çok sayıda kafe 
ve restoran bulunuyor. Meydanda, Kral XIV. 
Louis’nin görkemli heykelinin yanı sıra, 
“Küçük Prens” ve Lyon doğumlu yazarı 
Antoine de Saint-Exupéry’nin birlikte 
betimlenmiş bir heykeli de yer alıyor.  Şehrin 
bir diğer buluşma noktası da nehir kenarı. 
Lyon, iki büyük nehrin; Rhône ve Saône’un 
kesiştiği noktada kurulu bir şehir. Çalışanlar 
iş çıkışı, öğrenciler okul çıkışı nehir kenarında 
vakit geçirmekten büyük keyif alıyor. Her 
akşam, randevulaşmış gibi yüzlerce kişi nehir 
kenarında buluşuyor ve sohbet ederken nehre 
doğru ayaklarını sallandırıyor. İçiniz rahat 
olsun, nehir kenarında herkese yer var!

Silk in Lyon

Lyon is a city famed for its silk 
industry. Production of silk in 
Europe began in Spain in the 
8th century, spreading from 

there to France and Italy in the 
12th century. King François 
1 (1494-1547) founded a silk 

workshop in Lyon, giving 
the state a monopoly on silk 

production.

Place Bellecour 

and the Riverbank
The Place Bellecour is the largest square in Lyon 
and the third-largest in France. In winter it holds 
an ice-skating rink, and in summer a Ferris wheel. 
One of several meeting places for the Lyonnais, 
there’s something going on here at all hours of 
the day. The square is home to performances and 
social events as well as many cafes and restaurants. 
It also features two sculptures: a magnificent 
statue of King Louis XIV, and next to him, a 
statue of “The Little Prince”, together with the 
author, Antoine de Saint-Exupéry, who was born 
in Lyon. Another of the city’s meeting points is 
the riverbank. The city of Lyon was founded at 
the intersection of two rivers, the Rhône and the 
Saône. Workers leaving their jobs for the day and 
students getting out of school enjoy spending time 
by the riverbank, sitting and chatting with their 
feet hanging down over the river. Every evening, 
hundreds of people meet by the riverbank, 
almost as if they have an appointment scheduled. 
But don’t worry, there’s enough room here for 
everyone!
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Pegasus’un Ankara – Odessa karşılıklı seferleri 
14 Temmuz’dan itibaren haftada dört gün 
gerçekleştiriliyor. Misafirler, Ankara Esenboğa 
Havalimanı’ndan Odessa’ya 39,99 USD’den 
başlayan fiyatlarla uçabiliyor. Odessa’nın 
da eklenmesiyle uçuş ağını 40 ülkede 105 
noktaya ulaştıran Pegasus, Odessa’dan Ankara 
Esenboğa Havalimanı üzerinden iç hatlarda 
Adana, İzmir, Antalya, Bodrum, Diyarbakır, 
Edremit, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, 
Trabzon ve Van olmak üzere 11 noktaya; dış 
hatlarda Amman, Köln, Düsseldorf, Erbil, 
Lefkoşa, Stockholm, Viyana ve Stuttgart olmak 
üzere dokuz noktaya bağlantılı uçuruyor. 
Yeni hattı ile Ukrayna’da toplam beş noktaya 
sefer düzenlemeye başlayan Pegasus, Ankara 
Esenboğa Havalimanı’ndan Kiev ve Odessa’ya; 
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’dan ise 
Kharkiv, Lviv ve Zaporijya şehirlerine uçuş 
gerçekleştiriyor.

Flights between Ankara and Odessa will be 
taking off four times a week as of July 14. Our 
guests can fly from Ankara Esenboğa Airport 
to Odessa for prices starting at 39.99 USD. 
With the addition of Odessa, Pegasus now flies 
to a total of 105 destinations in 40 countries, 
including flights between Odessa and Ankara 
Esenboğa Airport, with connecting flights 
to 11 domestic destinations (Adana, İzmir, 
Antalya, Bodrum, Diyarbakır, Edremit, 
Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Trabzon and 
Van) and eight international destinations 
(Amman, Düsseldorf, Erbil, Köln, Lefkoşa, 
Stockholm, Stuttgart, Vienna). The new route 
also brings the total number of Pegasus’s flight 
destinations in Ukraine to five –including 
flights to Odessa and Kiev from Ankara 
Esenboğa Airport as well as flights to Kharkiv, 
Lviv and Zaporijya from Istanbul Sabiha 
Göçen Airport.

Following the initiation of passport-free-travel agreed 
between Turkey and Ukraine, Pegasus Airlines has 
added Odessa, Ukraine’s third-largest city, to its list of 
international flight destinations. 

Pegasus’un Ankara’dan 
Yeni Uçuş Noktası
Pegasus’us New 
Destination from Ankara

ODESSA
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Şimdi;

Çok daha geniş alanıyla, ferah bir alışveriş ve yaşam merkezi...

Farklı yaş grupları için toplamda 3.000 m2'lik, 
ücretsiz 2 yeni çocuk oyun parkı...

 
90‘ı yeni, toplamda 250'nin üzerinde mağaza...      

                                                                                    
1.600 ek araç kapasitesiyle, toplamda 3.000 araçlık otopark...

Açık teraslı, 10’un üzerinde yeni cafe-restoran ile daha fazla lezzet.



                                                        

1992

BRIDAL & EVENING WEAR    OLEGCASSINI.COM.TR

ADİDAS

AFYON LOKUM ATÖLYESİ

ALTINBAŞ

ALTINYILDIZ CLASSICS

ARBY'S

ART GÜMÜŞ

ATASAY

ATASUN OPTİK

AVVA

AYAKKABI DÜNYASI

B&G STORE

BAMBİ

BATİK

BAYDÖNER

BAYRAM BAL KUAFÖR

BEKO

BERNARDO

BETA

BEYMEN BUSINESS

BEYMEN CLUB 

BJK KARTAL YUVASI

BLACKSPADE

BLUE DIAMOND

BOLULU HASAN USTA

BURGER KING

BUZ PİSTİ 

CELLA

CERAN SAAT

CHOC'NETTE

COLIN'S

COLUMBIA-MUSTANG

COQUET

CORN IN CUP

D'S DAMAT

D&R

DAGİ

DEFACTO

DEICHMANN

DEMLİK

DERİMOD

DESA

DOCKERS

E-BEBEK

EKMEKİÇİ

EKOL

ELELE CAFE

ELİT OPTİK

ENGLISH HOME

ETS TUR

FABRİKA

FAME CHOCOLATE

FENERİUM

FIX COLOR AND MORE

FLO

FLORMAR

FOREVER NEW

FREEWAY

G-LINGERIE

GETHIT

GIFT & TOBACCO SHOP

GIOVANE GENTILE

GOLDEN ROSE

GRATIS

GREYDER

GUSTO

HACI ŞERİF

HARİBO

HATEMOĞLU

HİSAR

HOSTA

HOTİÇ

HOTPOINT

İKBAL

İNCİ

İPEKYOL / TWIST

İZMİR DRY CENTER

JACK & JONES

JOLLY TUR

JOURNEY

JP BİSTRO

JUMBO

KAHVE AŞKINA

KAHVE DERYASI

KAHVE DİYARI

KAHVE DÜNYASI

KARACA

KASABA SPORTSWEAR

KAYSERİ MUTFAĞI 

KEMAL TANCA

KEYF CASE

KFC

KİĞILI

KİP

KOMAGENE

KONYALI AHMET USTA

KONYALI SAAT

KOTON

KÖFTECİ RAMİZ

KULE CAFE

LC WAİKİKİ

LESCON

LEVI'S

LG

LOFT

LTB

MACARONİ

MADAME COCO

MAGRABİ OPTİK

MANGO

MARKA PARK

MATMAZEL ÇANTA

MAVİ

MC DONALD'S

MODA Dİ CENTONE

MR.KUMPİR

MUDO

MUSTANG 

NETWORK

NIKE

OCCASION

OPMAR OPTİK

ORA LAHMACUN

OXXO

ÖZSÜT

PANÇO

PENTİ

PERFUME POİNT

PIERRE CARDIN

PİZZA PİZZA

PLAYBOWLING

PLAYLAND

POPEYES

RAMSEY

RED WOLF

RUBA

SAAT & SAAT

SAMSONITE

SAMSUNG

SARAR

SAREV

SBARRO

SHOES&MORE

SIEMENS

SPORTHINK

STEP HALI

SUN STOP

SUPER STEP

SUPPLEMENTER.COM

SUWEN

SÜVARİ

SWATCH

TANTİTONİ

TANTUNİZM

TAVUK DÜNYASI

TEFAL

TEKİN ACAR COSMETICS

TEKNOSA

TERGAN

TOBACCO SHOP & ŞANS OYUNLARI

TOMMY HILFIGER

TOYZZ SHOP

TURKCELL

TÜRK TELEKOM

US POLO

VE ALA MANGAL

VEPA 62

VODAFONE

WATSON'S

WOW AKSESUAR

YALI SPOR KIDS

YARGICI

YATAŞ

YOMUMU

YVES ROCHER

ZEN PIRLANTA 





••• çocuklar

HER ŞEY ÇOCUKLAR İÇİN
EVERYTHING IS FOR KIDS

Kids



5 European Cities Kids Will Adore
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LONDRA Londra’nın dört bir 
köşesine yayılmış 

olan parklar, çocuklar için tam bir cennet! 
Prenses Diana Parkı, hayal dünyalarını 
canlandıran tematik parkların en meşhurları 
arasında olsa da, çocuklara özel ağaç evlerle 
donatılmış Regent’s Park ve içinde kum 
havuzları, salıncaklar ve üzerinde ördeklerin 
salındığı bir gölet bulunan Hyde Park da 
mutlaka ziyaret etmeniz gereken yerler 
arasında. Bunların yanı sıra, çocuklara 
özel ayrı bölümlere sahip olan, şehrin 
merkezindeki müzeler de çocuklar için 
ideal adresler. Örneğin 1857’de Londra’nın 
“Müzeler Bölgesi” olarak bilinen South 
Kensington’da açılan Science Museum 
(Bilim Müzesi) ile hemen yakınındaki 
Natural History Museum (Doğal Tarih 
Müzesi) ve Victoria & Albert Museum, 
çocukların hem eğlenip hem de yeni şeyler 
öğrenebileceği yerler. 

LONDON London has parks 
all over the place, 

which makes it a child’s paradise! Places 
to visit include Princess Diana Park, one 
of the most famous theme parks, where 
imaginary worlds come to life; Regent’s 

Park, which features tree houses 
made just for kids; and Hyde 
Park, with its sandboxes, swings 
and a duck pond. In addition 

to these parks, the downtown museums 
are an ideal destination for children, since 
they have special departments just for 
kids. For example, in the South Kensington 
neighbourhood referred to as the “Museum 
Zone”, you’ll find the Science Museum, 
which opened in 1857; the Natural History 
Museum right next door; and the Victoria & 
Albert Museum, where your children will be 
able to enjoy themselves and learn something 
new at the same time.

Çocuk ••• kids
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City of Activities

Hyde Park Regent’s Park

Natural 
History 
Museum

able to enjoy themselves and learn something 
new at the same time.

Hyde PPararaarara kk ReRegegg nt’s Park
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KOPENHAG Kuzey 
Avrupa’da 

çocuklar için tasarlanmış bir şehir varsa o 
da Kopenhag’dır. Doğa düşkünü ve bilime 
meraklı çocuklar için fantastik dünyalara 
kapı açan Tycho Brahe Planetarium; dev 
bir balık formundaki ilginç binasında daha 
önce hiç karşılaşmadığınız balıklarla tanışma 
fırsatı sunan Danimarka Ulusal Akvaryumu; 
üç binden fazla hayvana ev sahipliği yapan 
Kopenhag Hayvanat Bahçesi; “1650-
1940 yılları arasında kırsal alanda Kuzey 
Ülkeleri’nin insanları nasıl yaşardı?” sorusunu 
cevaplayan ve dünyanın en eski -açık hava- 
müzelerinden biri olan Frilandsmuseet, hem 
yetişkinlere hem de çocuklara yönelik bilimsel 
etkinlikleriyle devasa Experimentarium 
City, Kopenhag’daki görülecekler listenizde 
mutlaka olması gereken yerler. Şimdiden uçak 
bileti bakmanıza sebep olacak bir diğer çekim 
noktası da dünyaca ünlü Tivoli Bahçeleri.

The Place Where Science 
and Parks Meet

HAG Avrupa da 
nmış bir şehir varsa o
ğa düşkünü ve bilime

n fantastik dünyalara 
ahe Planetarium; dev 
i ilginç binasında daha 
dığınız balıklarla tanışma 
arka Ulusal Akvaryumu;
ana ev sahipliği yapan 
t Bahçesi; “1650-
kırsal alanda Kuzey 

rı nasıl yaşardı?” sorusunu 
anın en eski -açık hava- 

an Frilandsmuseet, hem
çocuklara yönelik bilimsel 
a Experimentarium
görülecekler listenizde

ken yerler. Şimdiden uçak 
ep olacak bir diğer çekim

ünlü Tivoli Bahçeleri.

COPENHAGEN  
 

If there’s a northern European city designed 
for kids, that city is Copenhagen. For children 
who love nature and have an interest in 
science, Copenhagen’s list of “must-sees” 
include the Tycho Brahe Planetarium, 
whose doors open onto fantastic worlds; the 
Denmark National Aquarium, an interesting 
building shaped like a giant fish where you’ll 
get to see species of fish you’ve never seen 
before; the Copenhagen Zoo, home to more 
than 3,000 animals; the Frilandsmuseet, 
one of the world’s oldest open-air museums, 
which answers the question, “What was 
life like for humans living in the Northern 
Countries between 1650 and 1940?”; and 
Experimentarium City, a giant place with 
scientific activities geared towards adults as 
well as children. And another attraction that is 
reason to start looking for plane tickets right 
now: the famous Tivoli Gardens.

 Frilandsmuseet

Tivoli Gardens

Ulusal Akvaryum 
National Aquarium

Hayvanat Bahçesi / Zoo
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MADRID Everywhere you go 
in Spain you’ll run 

into kids. The streets, the restaurants, the 
cafes and the museums are chock-full of 
them. For the Spaniards, spending all day 
with your kids is a normal part of life, so you 
can rest assured that no matter where you 
go in Madrid, your child will make friends 
right away. Of course, if you want to liven up 
your days with some special activities, you 
can visit the tens of different animal species 
at the Casa de Campo Park, let out some 
shrieks together on the rides at the Parque 
Warner amusement park; add some theatrics 
to your day at La Latina’s Grey Elephant, 
which presents creative fairytale, magic and 
theatre shows; or enjoy a boat trip at 
El Retiro Park.

A Spanish Experience

İspanya’da gittiğiniz 
her yerde çocuklarla 

karşılaşırsınız. Sokaklar, restoranlar, 
kafeler, müzeler çocuklarla dolup taşar. 
İspanyollar için gün boyu çocuklarla birlikte 
olmak, hayatın bir parçasıdır. Bu yüzden 
Madrid’de nereyi ziyaret ederseniz edin, 
çocuğunuzun kendine hemen bir arkadaş 
edineceğinden emin olabilirsiniz. Siz yine de 
özel bir etkinlikle günlerinizi neşelendirmek 
isterseniz, Casa de Campo Parkı’nda 
onlarca çeşit hayvanı ziyaret edebilir, Parque 
Warner’in eğlenceli tematik oyuncaklarında 
birlikte çığlık atabilir, La Latina’daki Grey 
Elephant’ın yaratıcı masal, sihir ve tiyatro 
etkinlikleri ile oyun günlerine katılabilir ya da 
El Retiro Parkı’nda kayık sefası sürebilirsiniz. 

Parque Warner

Casa de Campo

El Retiro

cuklarla 
r,
şar. 

a birlikte
zden 
edin, 

CaCCCaCaCCCCC sasasasa dddddde CCCCCCCCCCCaC mpo

theatre shows; or enjoy a boat trip at 
El Retiro Park.
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HAMBURG The Miniatur 
Wunderland 

was founded 17 years ago when Fredrik 
Gerrit looked inside the window of a model 
train shop, was reminded of his childhood 
memories, called up his twin brother Braun 
Gerrit and said, “We’re going to build the 
world’s biggest model railroad.” Since the day 
it opened in the German city of Hamburg, not 
only did the Miniatur Wunderland build the 
world’s largest model railroad Gerrit dreamed 
of, it also constructed a miniature airport, and 
even miniature cities. Besides the miniature 
versions of important cities in central 
Germany, the United States, Scandinavia, 
Switzerland, Italy and Austria, both you and 
your children will be drawn to the Knuffingen 
Airport, which has the distinction of being 
the world’s largest miniature airport. This 
magical world also lets you witness action 
just arresting as real life – like scenes of police 
catching robbers in the act of committing 
crimes, or fire fighters attempting to put out 
a giant blaze. You’ll feel like a giant yourself 
when you join close to a million others visitors 
who come every year to see this fantastic 
wonderland.

HAMBURG Miniatur 
Wunderland’ın 

kurulması, 17 yıl önce Frederik Gerrit’in 
model oyuncaklar satan bir dükkânın 
vitrinindeki trenlere bakarken çocukluk 
anılarının aklına gelmesi ve ikiz kardeşi 
Braun Gerrit’i arayıp “Dünyanın en büyük 
model demiryolunu inşa edeceğiz” demesiyle 
başlamış. Almanya’nın Hamburg şehrindeki 
Miniatur Wunderland’de, kurulduğu günden 
bugüne, sadece hayal edilen en büyük model 
demiryolu değil, minyatür bir havalimanı 
hatta şehirler inşa edilmiş. Bu minyatür 
dünyadaki; Orta Almanya, ABD, İskandinavya, 
İsviçre, İtalya ve Avusturya’nın önemli 
yerleşmelerine ait minyatürlerin yanı sıra, 
dünyanın en büyük minyatür havalimanı olma 
özelliğini taşıyan Knuffingen Havalimanı, 
çocuklar kadar sizlerin de ilgisini çekecek. Bu 
büyülü dünyada; polislerin hırsızları suçüstü 
yakalama sahneleri ya da büyük bir yangını 
söndürmeye çalışan itfaiyeciler gibi, gerçeği 
aratmayacak aksiyonları izlemek de mümkün. 
Her yıl yaklaşık bir milyon kişinin ziyaret 
ettiği bu harika dünyayı görmek için siz de 
onlara katılın ve kendinizi dev gibi hissedin!

imanı olma 
alimanı,
ekecek. Bu
rı suçüstü 
yangını 

i, gerçeği

ukluk 
rdeşi 
n büyük 

demesiyle 
hrindeki 

ğ ü d

A Trip to Wonderland
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2015 yılında olduğu gibi 2016 yılında da SGK tarafından
en çok çalışan istihdam eden kuruluş olarak seçilmenin gururunu yaşıyoruz.

“Türkiye’nin en çok personeli olan şirketi” sıfatımızı geliştirmenin
en büyük hedefimiz olduğunu kamuoyuna saygıyla duyuruyor,

ailemizin 36 bin üyesine değerli emekleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz.

2015-2016

EN ÇOK
iSTiHDAM

EN ÇOK
iSTiHDAM

2015-2016

EN ÇOK
ENGELLi

iSTiHDAMI

EN ÇOK
ENGELLi

iSTiHDAMI

2015-2016

EN ÇOK
KADIN

iSTiHDAMI

EN ÇOK
KADIN

iSTiHDAMI



“Mahallemizin Öykülerini 
Unutmamak İçin Yazardım”

“ I ’ D  W R I T E  D O W N  T H E  S T O R I E S  O F  O U R  N E I G H B O U R H O O D
S O  I  W O U L D N ’ T  F O R G O T T E N  T H E M ”

Türkiye’de “çocuk kitapları” denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Sevim Ak, edebiyatta 
30’uncu yılını, Can Çocuk Yayınları’ndan çıkan son romanı “Melo”yla kutluyor. Kendisiyle 

kitapları ve çocuklar için evine kurduğu “Ev Kütüphanesi” üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.  

In Turkey, when it comes to “children’s books”, one of the first names to come to mind is Sevim Ak. Ak 
is celebrating her 30th year as an author with her latest novel, “Melo”, published by Can Children’s 

Publications. We spoke with her about books and about the “Home Library” she founded for 
children in her own home.

Çocukluğumda mahallemizin öykülerini unutmamak için 
yazardım. İlk çocuk öykülerimi de Heybeliada’da yaşarken 
kapımın önünde oynayan çocuklara baka baka yazdım. 
Çocukların düşünce ve algı biçimine, anlatımlarına kendimi 
yakın hissetmiştim. Eğlenceli, düşündürten öykülerime, son 
yıllarda çocuk sorunlarıyla ilgili romanlarım da eklendi.

Aile evimizi 1,5 yıl önce çocuk ve gençlik kitaplarıyla donatıp 
haftanın belli günleri çocuklara açtık. Çocuklar ödünç kitap 
alıyor, kısa ve resimli kitapları okuyor, kitap odaklı etkinliklere 
katılıyor. Kitap Kurdu kulübümüzde deneyimli editörlerle 
ayın romanını tartışıyorlar. 

When I was a kid, I used to write stories of our neighbourhood so 
that I wouldn’t forget them. I wrote my first children’s stories while 
living on Heybeliada, observing the kids who were playing in front 
of my doorstep. I feel a kinship with how children think and explain 
things. I’ve added novels that deal with children’s problems to my 
entertaining and thought-provoking stories. 

A year-and-a-half ago we outfitted our family home with books 
for children and adolescents and opened it up to kids on specific 
days of the week. They borrow books, read short books and picture 
books, join in activities focused on books, and discuss the “book of 
the month” with experienced editors in our “Bookworm Club”. 

Röportaj / Interview  
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Kitabımın adı “Güneşin Çocukları”. Gezici Deneyler Projesi’nin 
gönüllüleriyle 140 yatılı ilköğretim bölge okulu ile 30 köy 
okuluna yaptığımız ziyaretlerde aldığımız notlardan hazırlanmış 
bir kitap bu. ODTÜ’deki İLKYAR Vakfı gönüllüleriyle sekiz 
yıl boyunca yatılı okullara yolculuk ettim. Okullarda köy 
çocuklarıyla birlikte öykü okuma ve yazma, masal canlandırma 
etkinlikleri yaptık. Bu çocukların dünyasını, hayallerini ve 
beklentilerini, anı-izlenim türünde kaleme aldığım “Güneşin 
Çocukları”nda aktarmaya çalıştım. 

Gazete haberlerini izliyor, ilginç gelenleri kesip biriktiriyorum. 
Zaman zaman çocuk gruplarıyla çalışıyorum. Onların sorunları, 
tanık olduğum olaylar, izlediğim bir film ya da okuduğum bir 
kitap, esin kaynağım olabiliyor.

Günümüz sokaklarında rastlanan, tanıdık gelen sorunların 
ortasında bir çocuk Melo. Grup çalışmalarında dışarda 
kalan, çekingen, uyum sağlayamadığı yerlerden ve şeylerden 
kaçan biri. Yıllar önce savaştan kaçarak mahalleye göç 
etmiş olan Tisu Teyze’yle tanışıp onun çevresine girince, 
Melo’nun algıları yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Bir 
yandan da Balık Tarlası Sokağı gençlerinin zehirlenen 
sulara karşı mücadelesini takip ediyoruz kitapta. Melo’da, 
katılımla kazanılan özgüven ve çevre bilinci üzerine bir öykü 
anlatıyorum. 

My book is called “Güneşin Çocukları (Children of the Sun)”. 
We put it together from notes taken during visits to 140 primary 
boarding schools and 30 village schools with the volunteers 
of the Travelling Experiments Project. I travelled to boarding 
schools for eight years with volunteers from METU’s İLKYAR 
Foundation. We wrote and read stories together with the village 
children and staged performances of fairytales in the schools. In 
“Children of the Sun”, I tried to present the world, dreams and 
expectations of these children as sort of a memoir-impression.

I read the papers to follow the news, and things I find interesting 
I’ll clip and save. From time to time I work with children’s 
groups, and children’s problems, things I’ve witnessed, a film I’ve 
seen or a book I’ve read can be a source of inspiration for me.

Melo is a child in the middle of the problems we are familiar with 
that we come across in the streets nowadays. He’s someone who 
is shy, is left out of group activities, and runs away from places 
and things that he can’t adjust to. Melo’s perceptions slowly 
begin to change when he meets Auntie Tisu and her friends. Tisu 
migrated to the neighbourhood years ago while fleeing from war. 
In the book, we also follow the youngsters of Fish Field Street as 
they try to combat water pollution. In Melo, I’m telling a story 
about the self-confidence gained through participation and 
about environmental consciousness.
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Oyuncak Bağışı Yap, Yüzler Gülsün
D O N A T E  A  T O Y ,  G E T  A  S M I L E

Çocuk ••• kids
HABER NEWS

Bundan 32 yıl önce, ekonomik seviyesi düşük olan kadınların 
yaşam kalitesini yükseltmek ve yerel kalkınmadaki liderliklerini 
güçlendirmek amacıyla kurulan Kadın Emeğini Değerlendirme 
Vakfı (KEDV), Türkiye’nin farklı bölgelerinde kurduğu Oyuncak 
Kütüphaneleri’ni yaygınlaştırmak üzere çalışmalarına devam 
ediyor. Oyuncak Kütüphaneleri, KEDV’in kurduğu Kadın 
ve Çocuk Merkezleri’ndeki çocukların oyun ağırlıklı eğitim 
faaliyetlerinden daha fazla yararlanabilmesi için başlattığı ve 
yaygınlaştırdığı bir çalışma. KEDV bu kez, Sakarya ve Ordu’da 
Ağustos ayında başlayacak fındık hasatında çalışacak mevsimlik 
işçilerin çocukları için oyuncak kütüphaneleri kurmaya 
hazırlanıyor. 

Oyuncak Kütüphaneleri
0-6 yaş grubu çocuklar için kurulan Oyuncak Kütüphaneleri’nde, 
çok sayıda oyun ve eğitim malzemesi yer alıyor. Oyuncak alma 
imkânı olmayan tüm çocukların yararlanabileceği bir merkez 
yaratma hedefiyle kurulan kütüphanelere, ailesinden bir yetişkin 
ile gelen her çocuk, dilediği oyuncağı alıp onunla evinde oynama 
şansına da sahip. Ayrıca, aldığı oyuncağın iadesini yaptıktan 
sonra, dilerse başka bir oyuncağı alabiliyor. Böylece çocuklar, 
her seferinde farklı oyuncaklarla oyun oynama ve öğrenme 
imkânı elde ediyor. Aileler ise kütüphanede yer alan kitaplardan 
ve oyuncaklardan faydalanarak çocuklarının gelişimine ve 
ihtiyaçlarına katkıda bulunabiliyor. 

The Foundation for the Support of Women’s Work (KEDV) 
was founded 32 years ago with the aim of improving the 
quality of life of women of low socio-economic status and 
strengthening their leadership roles in local development 
groups. KEDV is continuing its efforts to open more Toy 
Libraries in different regions in Turkey. The Toy Libraries 
were begun as a way of getting more out of the play-based 
education provided by the Women’s and Children’s Centres 
founded by KEDV. These activities have been expanded, and 
now, KEDV is getting ready to open Toy Libraries in Sakarya 
and Ordu this August for children of migrant farm workers 
employed for the hazelnut harvest.

Toy Libraries
Founded especially for children under the age of six, the Toy 
Libraries contain numerous toys and educational materials. 
The libraries were opened in order to benefit children who 
are unable to buy toys. All children who visit the library 
with an adult family member are able to take any toy they 
want to play with at home, and once they’ve returned that 
toy, they’re able to check out another one if they want. In 
this way, children are able to play with different toys and 
have a different learning opportunity each time. Families 
can benefit from the books and games at the library, which 
helps contribute to children’s development and needs.
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KADIN EMEĞİNİ 
DEĞERLENDİRME VAKFI 

(KEDV)

Foundation For The Support 
Of Women’s Work (KEDV)

İstiklal Caddesi Bekâr Sokak 
No: 17 Beyoğlu / İSTANBUL

+90 (212) 292 26 72
+90 (212) 249 15 08
kedv@kedv.org.tr
www.kedv.org.tr

Kütüphanelerin kuruluş aşamasında da, uygulamanın 
yaygınlaştırılıp sürekliliğinin sağlanmasında da, oyuncak bağışı 
KEDV’in kullandığı temel yöntem. Yeni veya kullanılacak 
durumda olup da kullanılmayan oyuncaklar, KEDV’e iletilebiliyor. 
Siz de, yap-bozlardan sayı boncuklarına, kitaplardan boya 
setlerine, legolardan blok oyuncaklara, mask, kukla ve oyuncak 
bebeklere kadar pek çok malzemeyi Oyuncak Kütüphaneleri 
için bağışlayabilir, daha çok çocuğun gülümsemesine katkıda 
bulunabilirsiniz. Oyuncak bağışlarınızı doğrudan KEDV adresine 
gönderebilir ya da KEDV ile iletişime geçebilirsiniz. 

Toy Donations
KEDV relied mainly on the donation of toys during 
the stage of founding the library and in broadening its 
activities in order to make it sustainable. KEDV accepts 
new toys as well as used toys in good condition. From 
puzzles to beads, books to paint sets, Legos to blocks, 
masks, puppets and dolls, you, too, can donate toys to the 
Toy Library and help bring smiles to the faces of even more 
children. You can deliver your donations of toys directly to 
KEDV at their office, or you can contact them by telephone 
regarding donations.
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SUMMER G ARAGE SALE /FAIR
> 

Ahırkapı Sokak No: 24
NAHIL-Dükkan: 

+90 (212) 251 90 85
nahil.com.tr
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Çocuklara Yaz 
Eğlencesi

K I D Z M O N D O YA Z K A M P I . C O M

S U M M E R  F U N  F O R  K I D S

K I D Z M O N D O YA Z K A M P I . C O M
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Malzemeler 
• Tercih edilen aromalarda (renklerde)

taze meyveler
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2
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KAVANOZDA 

C O L O U R F U L  J E L L I E S
I N  A  J A R
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KANATLARINIZI 
ÇOCUKLAR İÇİN AÇIN!

UNICEF, dünyanın 190 ülkesinde çocukların hakkaniyetle yaşaması için çalışıyor. 
Türkiye’de çocukların eğitimi ve korunması odaklı bir program yürütüyor. UNICEF 
çalışmalarını tamamen gönüllü bağışlarla gerçekleştiriyor. Vergiden düşeceğiniz 

kurumsal bağışınızı, aylık küçük tutarlarla düzenli hale getirerek markanıza değer katacak 
kanatlara sahip olabilirsiniz.

Tarımda Çocuk İşçiliği’nin önlenmesi, UNICEF’in Türkiye programının başlıklarından biridir.

her çocuk için
TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ

www.unicefturk.org
Burcu GÜVENEK ARASLI, 
barasli@unicefturk.org, +90 312 290 3420 
Safter TAŞKENT, 
staskent@unicefturk.org, +90 212  252 5222
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Doç. Dr  

An Explorer in Search of Nature and of Life: 

2011’de ABD National Geographic Kâşifi unvanı alan ve 2013’te dünyadaki 22 National 
Geographic Risk Alan (Risk Taker) Kâşifi arasına seçilen, ABD Utah Üniversitesi 

Biyoloji Bölümü ve Koç Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesi, profesyonel doğa ve 
yaban hayatı fotoğrafçısı Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu, National Geographic’in fotoğraf ve 

film ajansı National Geographic Creative’in de ilk Türk fotoğrafçısı.

Professional nature and wildlife photographer Assoc. Prof. Çağan Şekercioğlu is the first 
Turkish photographer at National Geographic’s photography and film agency, National 
Geographic Creative. Professor in the Faculty of Science at Koç University as well as the 
Biology Department at the University of Utah in the United States, Assoc. Prof. Çağan 

Şekercioğlu was awarded the title of US National Geographic Explorer in 2011 and was among 
22 in the world selected as a National Geographic Risk Taker in 2013.

171

Şekercioğlu’nun fotoğrafları, Amazonların en ender 
kuş türlerinden Antarktika’nın insan eli değmemiş 
köşelerine, Papua Yeni Gine’nin bilinmeyen kabilelerinden 
Türkiye’nin en garip canlıları arasındaki beş parmaklı 
Arap tavşanına kadar, dünyanın en muhteşem yerlerini, 
kültürlerini ve canlılarını gözler önüne seriyor. Etiyopya, 
Kosta Rika ve Türkiye’deki araştırma çalışmaları, 
2004 yılından bu yana National Geographic Keşif ve 
Araştırma Komitesi tarafından desteklenen ve National 
Geographic’in sitesinde yazıları yayımlanan Şekercioğlu, 
2007 yılında National Geographic’in “Wild Chronicles” 
serisi için bir de belgesel çekti. Şekercioğlu’nun 2008 
yılında Kars’ta kurduğu Kuzey Doğa Derneği’nin Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirdiği Kars 
Sarıkamış Milli Parkı’ndaki “Bozayı Araştırma ve Koruma 
Projesi” üzerine, 2013 yılında Türkiye’nin ilk National 
Geographic yaban hayatı belgeseli “Bozayının İzinde 
Sarıkamış” çekildi. 

From the rarest birds of the Amazon to corners of Antarctica 
untouched by human hands, the unknown tribes of Papua 
New Guinea, and the five-toed jerboa, one of the strangest 
creatures in Turkey, Şekercioğlu’s photographs display the 
most spectacular places, cultures and creatures right before 
our eyes. Şekercioğlu has conducted research in Ethiopia 
and Costa Rica as well as in Turkey, and since 2004, he has 
received support from the National Geographic Exploration 
and Research Committee. His articles have been published 
on the National Geographic website, and in 2007, he filmed a 
documentary for the National Geographic “Wild Chronicles” 
series. In 2013, he shot National Geographic’s first wildlife 
documentary in Turkey, “Sarıkamış, On the Trail of the Brown 
Bear”. The documentary focused on the “Project for the Study 
and Protection of Brown Bears” in the Sarıkamış National 
Park in Kars, a joint project between the Ministry of Forestry 
and Waterworks and the NorthernNature Foundation, which 
Şekercioğlu founded in Kars in 2008.

instagram.com/cagansekercioglu
natgeocreative.com/photography/caganhsekercioglu

newswatch.nationalgeographic.com/author/cagan/ 
sekercioglu.org
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Andean Cock of 
the Rock
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Where in  This
Endless Universe 

Are We?
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Evrenin

Belli aralıklarla bu köşede yayınlanacak 
yazılarla içinde yaşadığımız evreni daha 
yakından tanıtmaya çalışacağız. Evimiz 
Dünya’dan evrenin sınırlarına yolculuk 
yaparken; yaşadığımız gezegeni, hayat 
kaynağımız Güneş’i, yüz milyarlarca 
başka yıldıza ev sahipliği yapan galaksimiz 
Samanyolu’nu, Dünya dışı yaşamı, kara 
deliklerden, büyük yıldızları bekleyen 
kaçınılmaz son “süpernova” patlamalarına 
kadar evrenin gizemli olaylarını, 
insanoğlunun son 50 yılda uzayda kat 
ettiği mesafeyi ve gelecekte planladıklarını 
öğrenirken bu evrendeki yerimizi daha iyi 
kavrayacağız.

Through articles appearing periodically in this 
column, we’re going to try and get to know the 
Universe we live in from a bit closer up. As we 
journey from our home on Earth to the edges 
of the Universe, we’ll learn about its mysteries 
– like the planet we’re living on; the Sun, our 
source of life; our galaxy, the Milky Way, home 
to another 100 million stars; life beyond the 
Earth; black holes; and “supernovas”, the final, 
unavoidable explosions awaiting giant stars. 
We’ll also learn about the distance humans 
have travelled in space over the last 50 years 
and what we’ve got planned for the future. 
In doing so, we’ll be able to gain a better 
understanding of our place in this universe.



“Soluk Mavi Nokta”*
Devasa evrende mavi minik bir boncuk tanesi: 
Evimiz Dünya. 13.000 km çapında, kendi ekseni 
etrafında dönmesinden dolayı kutuplardan hafif 
basık bir küre. Güneş’e öyle güzel bir mesafede 
yer alıyor ki, üzerinde hayat barındırabiliyor. 
Ne Güneş Sistemi’nin yüzeyi en sıcak gezegeni 
Venüs gibi Güneş’e çok yakın, ne de yüzeyinde 
suyun donduğu Mars kadar çok uzak. Güneş 
Sistemi’nde yaşam barındırabilecek en ideal 
noktada yer alan evimiz Dünya. Nam-ı diğer Koca 
Dünya. Ancak acaba Dünya gerçekten o kadar 
kocaman mı? Evren karşısındaki büyüklüğümüz 
ne acaba? *Carl Sagan; “Soluk Mavi Nokta”, 
Ayrıntı Yayınları. Soluk Mavi Nokta (Pale Blue 
Dot), 1977de fırlatılan Voyager 1 uzay aracının 
1990 yılında dünyaya yaklaşık 6.000.000.000 
km uzaklıktan çektiği, fotoğrafa verilen isimdir. 
Dünya üzerinde yaşayan birçok insana bu gezegen 
çok devasa gibi görünebilir. Hatta çoğu insan 
için yaşadığı şehir bile çok büyüktür. Bir yolcu 
uçağı yerden yaklaşık 10 km yukarıda seyahat 
eder. Bunun 10 katı yukarıda ise uzay başlar. 
Bugüne kadar 108 milyar insanın doğduğu bu 
gezegende sadece 550 insan uzaya gitmeyi 
başardı. Bunlardan 24’ü Ay’a ulaşırken, 12’si 
Ay’da yürüdü. Bir insan için bu mesafeler büyük 
görünebilir ancak yaşadığı gezegenin evrendeki 
yerini daha iyi anlayanlar için büyüklük ve uzaklık 
anlayışı çok farklıdır. Günlük yaşamda aşılamaz 
gibi görünen uzaklıkların, kozmik ölçeklerde bir 
göz kırpmasından bile daha kısa zamanlarda kat 
edilebildiğini anladığımızda, evrendeki yerimizi 
de yavaş yavaş idrak etmeye başlarız.

“Pale Blue Dot”*
A tiny, blue bead in a giant universe: Our 
home, the Earth. A sphere with a diameter 
of 13,000 km whose rotation around its own 
axis makes it slightly compressed at the 
poles. It is so well-placed from the Sun that 
it is capable of harbouring life. It’s neither 
too close to the Sun, like Venus, the hottest 
planet in the solar system, nor too far away, 
like Mars, whose surface is covered in frozen 
water. The most ideal spot in the solar 
system for harbouring life is our home, the 
Earth, also known as the Great, Big, World. 
But is it really that big? Compared to the 
Universe, just how big are we? For many 
of the people living on Earth, the planet 
may appear to be gigantic. In fact, even the 
cities most people live in seem rather big. A 
passenger plane travels at a height of about 
10 km above the ground. Satellites, on the 
other hand, travel at heights at least 10 times 
that high. Of the 108 billion people who 
have been born on Earth, only 550 of them 
have succeeded in travelling into space. Of 
these, 24 reached the Moon, and 12 even 
walked on it. While this might seem like 
a long distance to some, others who have 
a better idea of our planet’s place in the 
Universe have a different understanding of 
size and distance. When we understand that 
distances that seem insurmountable in daily 
life are even shorter than a blink of an eye in 
cosmic terms, then we can slowly begin to 
comprehend our place in the Universe.
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Ekvator çizgisi boyunca Dünya etrafında bir 
tur atmak isterseniz, kat etmeniz gereken 
mesafe 40 bin km’dir. Bu değerin 10 katı 
uzaklıkta yani 400 bin km ötede ise Ay yer 
alır. Evrenin büyüklüğü karşısında minicik 
sayılabilecek bu mesafe, ortalama bir insanın 
hayatı boyunca yürüyebileceği mesafenin 
neredeyse iki katıdır! Bizden 150 milyon km 
ötede ise bize hayat veren yıldızımız Güneş 
bulunur. Güneş bize o kadar uzaktır ki, onun 
şimdiki değil yaklaşık sekiz dakika önceki 
hâlini görürüz. 

Çünkü Güneş ışınları bize ulaşmak için 
saniyede 300 bin km hızla, aradaki 150 
milyon kilometrelik mesafeyi kat etmek 
zorundadır. Dünya-Güneş arası mesafenin 
beş katı uzakta, yani 750 milyon km ötede 
ise Güneş Sistemi’nin en büyük gezegeni 
Jüpiter bulunur. 10 kat daha uzağa gidersek, 
bizden 7,5 milyar km ötedeki, yüzeyi buzla 
kaplı cüce gezegen Pluton ile karşılaşırız. Eğer 
uygun bir uzay aracımız olsaydı ve evimiz 
Dünya’dan kalkıp yaklaşık 20 trilyon km öteye 
gidebilseydik, Güneş Sistemi’nin sınırına 
ulaşmış olurduk. 

Günümüz teknolojisi ile Güneş Sistemi’nin 
sınırına ulaşmak yaklaşık 35 bin yıl sürerdi. 
Bize en yakın yıldıza ulaşmak ise bunun iki katı. 
Galaksimizin bir ucundan diğer ucuna seyahat 
etmek için milyonlarca hatta milyarlarca yıla 
ihtiyacımız olurdu. Peki, her birinin arasında 
trilyonlarca km mesafe olan galaksimizdeki 
diğer 400 milyar yıldıza tek tek yolculuk ne 
kadar sürerdi bir düşünün! Ve evrende en az 
iki trilyon başka galaksi var. Evrendeki yıldız 
sayısı, Dünya’nın tüm plajlarındaki kum tanesi 
sayısından daha fazla. Bir insandaki atom sayısı 
da evrendeki tüm yıldızların sayısından...

If you want to take a tour around the Earth’s 
equator, you need to travel 40,000 kilometres. 
The Moon is more than 10 times that distance 
– over 400,000 kilometres. What can be 
considered a very small distance on a universal 
scale is close to twice the average distance a 
human being can walk in an entire lifetime! The 
Sun, which is the star that gives us life, is more 
than 150 million km away from us! The Sun is 
so far away that rather than seeing what it looks 
like now, we see what it looks like about eight 
minutes ago. 

That’s because in order for the Sun’s light 
to reach us, it needs to travel a distance of 150 
million kilometres at a speed of 300,000 km/s. 
Jupiter, the largest planet in our solar system, 
is over 750 million km away – in other words, 
more than five times the distance between the 
Earth and the Sun, and if we go 10 times further, 
more than 7.5 billion km, we’ll reach the ice-
covered, dwarf planet, Pluto. If we had the right 
spaceship, and could travel around 20 trillion 
km, we’d reach the edge of the solar system.

With today’s technology, it would take 
35,000 years to get that far, and it would take 
us twice as long to reach the nearest star. To 
travel from one end of our galaxy to another, 
we’d need a million, maybe even a billion years. 
Just imagine how long it would take to travel 
between each and every one of the 400 billion 
stars in our galaxy, each of which are trillions 
of kilometres apart! And there are at least 2 
trillion other galaxies in the Universe. The 
number of stars in the Universe outnumbers 
the number of grains of sand on all the beaches 
on Earth. And all the atoms in a single human 
being outnumber the number of stars...

**Sözleri Mazhar Alanson’a, bestesi Fuat 
Güner’e ait olan “Kelimeler Kafi” isimli 
parçadan. “Vak the Rock”, 1986.

**From the song “Kelimeler Kafi (Words are 
Enough)”, words: Mazhar Alanson; music: 
Fuat Güner. “Vak the Rock”, 1986.
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Evrende uzaklıklardan bahsederken “ışık 
yılı” denilen bir birim kullanılır. Gece 
elinizdeki feneri uzayın derinliklerine 
doğrultup feneri açtığınızı düşünün. İşte 
o ışığın bir yıl boyunca kat edeceği toplam 
mesafeye “bir ışık yılı” denir. Ve ışık, bir 
yılda yaklaşık 10 trilyon km yol alır. O 
ışığın, Güneş’e en yakın komşu yıldıza 
ulaşması ise dört yıl sürer. Yani Güneş’e 
en yakın yıldız, Güneş’ten yaklaşık 40 
trilyon km ötede bulunuyor. Görebildiğimiz 
evrenin bir ucundan diğer ucuna mesafe ise 
yaklaşık 93 milyar ışık yılı. Yani 93 milyar 
kez 10 trilyon km! 

When we talk about distances in the Universe, 
we use the measurement “light year”. Think 
about when you point the flashlight in your 
hand into the sky at night. The total distance 
that that light will travel in a year is called a 
“light year” – and light travels about 10 trillion 
kilometres in a year. That light will take four 
years to get to the Sun’s closest neighbouring 
star. In other words, the star closest to the Sun 
is around 40 trillion kilometres away from it. 
The distance between the end of the Universe 
we can see and the other end is around 93 
billion light years – in other words, 93 billion 
x 10 trillion km!

Selçuk Topal 
twitter.com/astronomturk

> Lisans ve yüksek lisans 

#gelecekuzayda 

> 
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Dünya’nın bir ucundan diğer ucuna bir 
ışık demeti gönderseydiniz, ışık saniyenin 
23’te 1’i bir zamanda Dünya’nın diğer ucuna 
ulaşırdı. Yani bir göz kırmasının 8’de 1’i 
zamanda. Acaba bu cümleyi okurken kaç kez 
göz kırptınız? Görünen evren için ise ışığın 
bu yolculuğu,  daha önce de söylediğimiz 
gibi, 93 milyar yıl sürerdi. İşte birçoğumuz 
için kocaman görünen Dünya’nın, evren 
karşısındaki minikliği bu. Ancak bu minik 
gezegende yaşayan birkaç milyar insan 
olarak evreni araştırmaya devam ediyor 
ve onun sınırlarına ulaşmaya çalışıyoruz. 
Bir bakterinin üzerinde yaşadığı canlıyı ve 
o canlılardan oluşan gezegeni anlamaya 
çalışması kadar inanılmaz bir çaba olsa da...

Artık gece gökyüzüne bakarken yıldız ve 
galaksi deniziyle çevrili o uzay boşluğunun ne 
kadar büyük olduğunu ve onun içerisindeki 
yerinizi daha iyi anlıyorsunuz. Dünya, evrenin 
büyüklüğüne kıyasla dev bir karanlık odada ışık 
saçan bir ateş böceği gibidir. Kıymetini bilin ki, 
evrenin karanlığına inat parlayan bildiğimiz tek 
yaşam ışığı sönmesin...

If we sent a beam of light from one end of the 
Earth to the other, it would take 1/23 of a second 
to get there. That’s 1/8 of the blink of an eye. I 
wonder, how many times did you blink while you 
were reading this sentence? Like I said before, 
it would take 93 billion years for the light to 
travel to us from the part of the Universe we see. 
So, the world that seems so big to most is tiny 
in comparison to the Universe. But the several 
billion people living on this tiny planet continue 
to investigate the Universe and try to reach its 
borders. Even if it’s an effort as incredible as 
that of a bacteria living on a creature trying to 
understand that creature and the planet that that 
creature is living on...

From now on, when you look at the night sky, 
you’ll have a better understanding of the vastness 
of the empty space surrounding the stellar and 
galactic sea and your place in it. In comparison 
to the Universe, the Earth is like a blinking firefly 
inside a giant darkroom. Recognize its value, so 
that the only light of existence we know of in the 
darkness of the Universe, a light that stubbornly 
continues to shine, is not put out... 
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Kime sorsanız, “dedikodu yapmak kötüdür” der ama bir kısmı farkına bile 
varmasa da, herkes illâ ki dedikodu yapıyor! Psikoloji bilimi ise son 

araştırmalar sayesinde, konuya farklı bir bakış açısı getiriyor.

Ask anyone, and they’ll tell you: “It’s bad to gossip”. But even if some of us are unaware of it, 
gossiping is something everybody does! The latest research in the field of psychology brings a 

new perspective to the subject.

NEDENDedikodu
YAPARIZ?

         Why Do We Gossip?

Just an ordinary morning. Your neighbour runs to the bakery 
to get fresh bread. In the afternoon, you meet up for tea with 
friends from the neighbourhood, and one of them explains this 
morning’s ordinary event like this: “Sweetheart, there’s no way to 
explain such a slob. You’d think a person could put on something 
decent before they go out into the street! Or at least brush your 
hair, instead of looking like you’ve just gotten out of bed...”

What really happened there? Your neighbour hurried over to 
the bakery, anxious to get the breakfast table set. Did you notice 
what your neighbour was wearing, the colour of her clothes, or 
how his hair looked? No! Well, who was it that decided that this 
was “a problem” – or at least “something that required explaining 
and sharing”? One of your friends. Then let’s meet this friend: 
This friend is a gossip! What’s more, you know very well that 
nothing was as extreme as the way he or she made it out to be. 
Well, did something catch your attention while you were listening 
to this gossip? If you noticed, your tea-party gossip not only 
offered criticism, they also gave a lesson on how things should be 
done. They acted as etiquette instructor, fashion designer, hair 
stylist and colour expert all rolled into one. But it was the last 
sentence that struck home: “I felt so bad for her!” 

Sıradan bir sabah. Komşunuz sıcak ekmek almak için koşa koşa 
fırına gidiyor. Öğleden sonra mahalleden arkadaşlarınızla çay 
için toplanıyorsunuz ve aralarından biri sabahki sıradan olayı 
şöyle anlatıyor: “Şekerim o ne pasaklılıktır, anlamak mümkün 
değil. Sokağa çıkıyorsun ayol. İnsan üzerine şöyle düzgün bir 
şeyler giymez mi hiç. İnsan, bari saçını tarar. Yataktan kalktığı 
gibi kapıdan çıkmış”...

Yaşanan olay gerçekte neydi? Komşunuzun kahvaltı 
sofrasını bir an önce kurma telaşıyla alelacele fırına 
gitmesiydi. Komşunuzun kıyafeti, saçı, üstündekilerin rengi 
sizin dikkatinizi çekmiş miydi? Hayır! Peki, bütün bunları 
“sorun” ya da en basitinden “anlatılması, paylaşılması 
gereken bir konu” hâline getiren kim? Arkadaşlarınızdan 
biri. O zaman tanıştıralım: O arkadaşınız, bir dedikoducu! 
Üstelik anlattıklarının hiçbirinin abarttığı gibi olmadığını da 
biliyorsunuz. Peki, bu dedikoduyu dinlerken bir şey dikkatinizi 
çekti mi? Farkındaysanız, çay partinizin dedikoducusu hem 
eleştirdi hem de neyin nasıl olması gerektiğine dair bir ders 
verdi. Aynı anda görgü kuralları eğitmeni, modacı, saç stilisti, 
renk uzmanıydı üstelik. Ama vurucu cümleyi en sonda kullandı: 
“Üzüldüm hâline!”
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Who really benefits from gossip?
According to psychiatrists, insulting, criticizing 
and judging someone else is a strategy 
individuals use to increase their own worth. In 
other words, gossips seem to talk about others, 
but they’re really talking about themselves. The 
above example may be a simple form of gossip, 
but then let’s ask ourselves this: Can someone 
accidentally hear a bit of incredible, secret 
news and then keep that news to themselves 
when they know it will affect a lot of people? 
For example, you work in a bank, and you 
accidentally learn that in six months, that bank 
will merge with another bank. This is definitely 
a company secret, but it will have an effect 
on a lot of people you know. What do you do? 
Undoubtedly, like almost any of us would, first 
you worry about whether you should share this 
secret or not, then you worry about who to tell, 
and in the end, it’s highly likely that you’ll share 
this secret. In this case, gossip is shown to be an 
effective mechanism for social communication 
rather than an individual weakness.

Psychologists say that people who can’t 
gossip lack the social communication skills 
that gossips possess, and offer proof (however 
debatable), as follows: Those who can’t gossip 
usually find it hard to communicate with others 
and to be easily incorporated into the social 
group. In a short time, they find themselves 
looking at that social group from the outside.

NE 

ET? 
TAHMiN 

Really?!

Psikologlara göre dedikodu, bireylerin başkalarını 
aşağılarken, eleştirirken, yargılarken kendilerini 
yüceltmek için kullandıkları bir strateji. Yani 
dedikoducu asıl olarak kendisi için, başkaları 
üzerinden cümle kuruyor. Belki yukarıdaki basit 
türde bir dedikodu ama bir de kendimize şunu 
soralım: Müthiş gizli bir haberi tesadüfen öğrenen 
ve bu haberin çok kişiyi etkileyeceğini bilen biri 
bunu kendine saklayabilir mi? 

Örneğin bir bankada çalışıyorsunuz ve 
bankanın, altı ay sonra başka bir bankayla 
birleşeceğini tesadüfen öğrendiniz. Bu 
kesinlikle bir kurum sırrı ama sizin de içinde 
bulunduğunuz kalabalık bir kitleyi etkileyecek. 
Ne yaparsınız? Kuşkusuz hemen hepimiz gibi, 
önce bunu saklayıp saklamamakla, sonra da 
kime söyleyeceğinize karar vermekle ilgili sıkıntı 
yaşayıp sonunda bu sırrı paylaşmanız, yüksek 
bir olasılık. Bu durumda, dedikodu bir kişilik 
zaafı olarak değil, toplumsal iletişimde etkili bir 
mekanizma olarak ortaya çıkıyor.

Psikologlar ise, dedikodu yapamayan 
kişilerin, dedikoduculardaki toplumsal iletişim 
becerisinden yoksun olduğunu belirtiyor ve 
(tartışmaya açık olsa da) şu tespitte bulunuyor: 
“Dedikodu yapamayanlar, genellikle başkalarıyla 
kolay iletişim kuramazlar, topluluklara kolay 
kolay dâhil olamazlar. Bir süre sonra da 
kendilerini, o topluluklara dışarıdan bakarken 
bulurlar.”
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Evrim psikologlarına göre, prehistorik çağdaki beyin yapımızın 
bir mirası olarak başkalarının aklından geçenlerle fazlasıyla 
alâkalıyız. Bilim insanları, tarih öncesi dönemlerde küçük 
gruplar hâlinde yaşadığımız için, bu gruplardaki tüm bireylerin 
birbirinin aklından ne geçtiğini içgüdüsel olarak bildiğini öne 
sürüyor. Buna gerekçe olarak da düşmanlardan korunmak 
ya da zorlu doğa koşullarında hayatta kalabilmek için grup 
olarak ortak hareket etmeye mecbur olmamızı gösteriyorlar. 
Bir konuya daha açıklık getiriyorlar: Sınırlı yiyecek içecek, 
kürk, barınma gibi zorluklar karşısında, herkes aynı zamanda 
birbirinin rakibiydi ve “mağara kardeşliği”nde herkesin, 
aynı grup içinden, onu koruyup kollayacak birilerine ihtiyacı 
vardı! İşte bu noktada atalarımızın çözmesi gereken ve en az 
dışarıdaki vahşi hayat kadar zorlu olan bir sorun vardı: Kim 
dürüsttü? Kim yalancıydı? Kim ikiyüzlüydü? Kim sırttan 
bıçaklardı? Uzmanlara göre dedikodu, hayatımıza tam da bu 
noktada girdi. İnsanların içinde bulundukları toplulukla / 
toplumla ilgili bilgi sahibi olmaya ihtiyaçları sürdüğü için de 
ardı arkası kesilmedi. 

Siz dedikodu yapmıyor olabilirsiniz ama ya size anlatılanlar? 
Herkes illâ ki bu dedikodu işine kıyısından köşesinden 
bulaşıyor. Aksi hâlde toplumsal bir soyutlanma gündeme 
geliyor. Yalnız dedikodunun da sınıfları var. Meselâ aldığınız bir 
haberi tek bir kişiyle paylaşmanız, arada derin bir güven ilişkisi 

According to evolutionary psychologists, the exceptional 
interest we take in others is a legacy of our prehistoric brain 
structure. Scientists suggest that because we lived in small 
groups in prehistoric times, it is instinctual for all of the group 
members to know what’s going on in each others’ thoughts, and 
that the reason for this is that it is necessary in order for the 
group to protect itself against enemies or to take joint action to 
stay alive under the harsh conditions of nature. Scientists also 
bring up another issue: Faced with difficulties like shortages 
in food, drink, furs and shelter, everyone was in competition 
with everyone else, and everyone needed someone to care for 
and protect them from the rest of their “cave sisters” and “cave 
brothers”! This is where our ancestors needed the answer to 
questions that were just as difficult as life outside in the wild: 
Who can be trusted? Who is a liar? Who is a hypocrite? Who is 
a backstabber? According to experts, this is the point at which 
gossip entered into our lives. People needed to have constant 
information about the social group/society that they were part 
of, and this need has continued. 

You might not gossip yourself, but what about those sharing 
gossip with you? Sooner or later, everyone ends up taking part 
in gossip one way or another; if not, they’ll likely end up in 
social isolation. But there are different categories of gossip. For 
example, if you share your news with just one person, it’s a sign 
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olduğunu gösteriyor. Geniş bir insan iletişimi 
ağına sahip olmanız ise aynı oranda geniş bir 
istihbarat ağını yönetiyorsunuz, dolayısıyla grupta 
ne olup bittiğini anında öğrenebiliyorsunuz 
anlamına geliyor. 

Şimdi bu iletişim ağı içinde yer almayan, 
ne dedikodu yapan ne de kendisine dedikodu 
anlatılan birini düşünün. Psikologlara göre, 
bu kişi ya grupta yenidir, ya dışlanmıştır 
ya da güvenilmez ilân edilmiştir. En çok da 
işyerlerinde karşılaşılan bu tür dedikodu 
grupları, çoğunlukla zararsızdır. Bu gruplarda 
yapılan meslektaşlar arası küçük dedikodular, 
çalışanlar arası bağı sıkılaştırır ve moralleri 
yükseltir. Özellikle işe yeni başlayanlar, bu tür 
dedikodu gruplarına dâhil olduklarında, içinde 
bulundukları gruptakilerin başkaları hakkında 
bulundukları yargıları dinleyerek ne yapmaları 
gerektiğine dair fikir sahibi olur. Gruptakiler 
de anlattıklarıyla, yeni gelene onayladıkları ve 
onaylamadıkları davranış biçimleri hakkında 
ipucu vermiş olur. Yine uzmanlara göre, bu 
gibi küçük gruplardaki dedikoduların bir işlevi 
daha vardır: Nasıl ki içinde bulunduğumuz 
grup başkaları ile ilgili dedikodu yapıyorsa, 
başkalarının da bizimle ve ait olduğumuz 
grupla ilgili dedikodu yaptığını biliriz. Bu da bizi 
“aidiyet” konusunda hizaya sokar!

of the deep level of trust in your relationship. If, on 
the other hand, you’ve got a wide communication 
network and you’re in charge of a network of spies 
just as vast, that means you can learn about things 
going on in the group the moment they occur.

Now, think about someone who doesn’t have a 
place in this communication network, either as a 
person who gossips, or as a person who is gossiped 
to. According to psychologists, this person is either 
new to the group, has been excluded from the 
group, or has been recognized as untrustworthy. 
These types of gossip circles are most often found 
in the workplace, and most of the time they’re 
harmless. In such groups, a little gossip helps to 
strengthen ties between colleagues and improve 
morale. New employees, in particular, can form 
ideas about what they need to do by participating in 
such gossip circles and listening to the judgements 
that group members make regarding each other. 
Through the things they talk about, group members 
are also giving newcomers clues as to what types 
of behaviour are acceptable and unacceptable. 
Again, experts cite another function of these kinds 
of gossip circles: We know that however much we 
gossip about others among our group, others are 
gossiping just as much about us and our group. And 
that’s a sure way of knocking a sense of “belonging” 
into us!
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Mütevazı bir atölyede 
başlayan moda 

serüvenine bugün 
“Özlem Süer House” 

markasıyla devam 
eden Özlem Süer bizi, 
İstanbul Nişantaşı’nın 

kalbinde, manolya 
ağaçlarıyla çevrili, 
tarihi 1928 yılına 

uzanan bir konaktaki 
atölyesinde konuk 

etti. Moda 
dünyasındaki 

yolcuğunu 
kendisinden dinledik.

Özlem Süer’s 
adventures in fashion 

began in a modest 
workshop. Today, her 
adventure continues, 

with the brand “Özlem 
Süer House”. During a 
visit to her workshop, 
located in a historic 

1928 mansion 
surrounded by 

magnolia trees in the 
heart of Istanbul’s 

Nişantaşı, we listened 
as she told us about 
her journey through 
the world of fashion.

Tasarım yolculuğuma sanatla başladım. 
Tutkum sanattı, moda tasarımı da her zaman 
sanatın içinde oldu. Üniversitede tekstil 
tasarımı eğitimine başladığım yıllarda, 
kitap okurken giysileri hayal ederdim, 
bir oyun ya da film izlerken, bir resme 
bakarken gözüm hep kostümlere takılırdı. 
İstanbul, Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi’nde yaklaşık 27 yıldır devam 
eden öğretim görevliliğim sırasında, 2003 
yılında kendi markamı kurdum. Çünkü 
yaptığım tasarımlara çok talep oluyor, 
defilelerden siparişler alıyordum. Yurt dışı 
talepler de gelmeye başlamıştı. Bu kadar 
geniş bir destek, bu kadar talep olmasaydı bu 
yolculuğa çıkamazdım. 

My journey as a designer started with art. Art 
was my passion, and fashion design was always a 
part of art. During the time I first studied textile 
design in university, while I was reading books, 
I would be dreaming about clothing. When I 
watched a play or a film, or when I looked at a 
painting, I always got caught up in the costumes. 
In 2003, during my 27 or so years as an instructor 
at the Mimar Sinan University of Fine Arts in 
Istanbul, I founded my own brand, because there 
was a lot of demand for my designs. I’d be taking 
orders for collections straight from the shows, 
and then requests starting coming from abroad. 
If I hadn’t had such extensive support, if there 
hadn’t been so much demand, I never would have 
started down this road. 
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Kendimi hiçbir zaman bulvar 
mağazacılığı veya bir AVM içinde 
göremedim. Çünkü biz ruhu olan 
bir iş yapıyoruz. Mekânımız ve 
koleksiyonumuz ayrılmaz bir bütün. 
Markamızın kurulum yıllarında yine 
tarihi bir binada, Beyoğlu’ndaki Narmanlı 
Han’daydık. Büyümeye başladığımızda, 
müstakil bir yer ve yaptığımız işin ruhuna 
uygun bir mekân ararken karşımıza, 1928 
yapımı, ikinci derece tarihi eser olan bu 
bina çıktı ve burayı çok sevdik. 

INTERCOLOR, moda dünyasının iki sene 
sonraki rengini belirleyen bir komite. 
Şu anda 2018-19’u bitirdik. 2019 yazına 
doğru gidiyoruz. Komiteye dünyadan 
16 ülke katılıyor. Türkiye’nin oradaki 
pozisyonu çok kıymetli. Ümit Ünal ile 
birlikte, ilk gittiğimiz yıllarda çok gençtik 
ve gençliğimiz onları çok şaşırtıyordu. O 
gençlik ve yenilik duygusu, komite içinde 
başka bir bakış açısı yarattı. Bizimle 
birlikte başlayan süreçte, daha genç ve 
geniş bir vizyonla kendini güncelleyen 
INTERCOLOR’ın dokusuna, Türkiye’nin 
başka bir anlam kattığını düşünüyorum. 

I never saw myself as having a fancy shop 
downtown or in a shopping mall. Because we’re 
doing something with a soul. Our space and 
our collection are an inseparable whole. I was 
also in a historical building during the years 
when I was founding our brand. We were in 
the Narmanlı Han, the old Russian Embassy 
complex in Beyoğlu. When we started growing, 
I was looking for a free-standing building and 
a space that fit our spirit, and this 2nd-degree 
historic structure from 1928 popped up, and we 
just loved it here.

INTERCOLOR is a committee that identifies 
colours for the world of fashion two years in 
advance. We just finished 2018-2019. We’re 
working towards summer 2019. The committee 
has participants from 16 countries, and it 
means a lot for Turkey to be among them. In 
the years we first went, together with Ümit 
Ünal, we were very young, and this surprised 
them. That sense of youth and innovation 
created a different outlook on the committee. 
From the time we started, INTERCOLOR 
updated itself with a younger and broader 
vision, and I think Turkey has also added 
something to its fabric.
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Birçok renk yine hayatımızda olacak tabii. Bu yaz 
için çokça yeşillerden, fuşyalardan, sarılardan, 
portakal renklerinden söz ediyoruz. Teknoloji ve 
dijitalin hayatımıza girmesi renklerin ışığını çok 
artırdı. Gelecekte ise doğal renklerle teknolojiyi 
buluşturan çok farklı baskılar göreceğiz ve 
teknolojiyi yeni materyallerle de hissedeceğimiz 
dönemler yaşayacağız. 2018’de soğuk laboratuvar 
sarısı, parlak yeşil, vizon, terracota ve bakır 
kırmızısı ön plana çıkacak ve fütursuz, kendini 
özgür hissettiren renk etkileriyle karşılaşacağız. 
Yani hayatımıza renk gelecek! Siyahın arkasına 
saklanmayacak, renklerden ürkmeyecek ve çok 
farklı renk kombinasyonları kullanabileceğiz. 
Ayrıca desenleri bir arada kullanmanın keyfini 
yaşayacağız. 2018, modada zaman, yaş ve cinsiyet 
duvarlarının kalktığı ve kıyafetlerin birbirine 
yaklaştığı bir dönem olacak. 
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There will be a few different colours in our lives, 
of course. For this summer, we’re talking about 
lots of greens, fuchsias, yellows and oranges. As 
technology and digitization entered our lives, they 
brought more light to colour. In the future, we’ll see 
very different prints that combine technology with 
natural colours, and we’ll enter a period in which 
technology will bring us new materials. In 2018, cold 
laboratory yellow, bright green, mink, terracotta and 
copper red will be prominent, and we’ll see frivolous 
colour effects that offer a feeling of freedom. In other 
words, we’ll be adding colour to our lives! We won’t 
hide behind black, or shirk from colour. We’ll be 
able to use a lot of different colour combinations. In 
addition, we’ll have fun bringing together different 
patterns. Fashion in 2018 will be a period when 
the barriers of time, age and sex are removed and 
garments come closer to one another.
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Teknoloji diyebilirim. Teknolojinin 
etkisi, daha da derinleşecek diye 
düşünüyorum. Teknik smart  bir vizyonla 
baktığımda, hayatımızı kolaylaştıran 
teknolojik oluşumları çok seviyorum. 
Romantik bir tasarımcı olarak, teknoloji 
ile buluşmayı da romantizmi reddetmek 
olarak kabul etmiyorum, aksine onları iyi 
kaynaştırdığımızda ortaya çok ilginç bir 
birlikteliğin çıkacağına inanıyorum. Yakın 
zamanda, hayatımıza gireceğine inandığım 
“akıllı tekstil”i bu yönde kullanmak için 
de büyük sabırsızlık duyuyorum. Üstelik, 
artık ilham alınacak mecra sayısı o kadar 
çok ki. Teknoloji sayesinde bilgiye çok daha 
hızlı ve kolay erişebiliyoruz. Bu noktada, 
doğru bilgiyi seçmek; aklımızı, ruhumuzun 
duyarlılığını zedelemeden rafine bir bilgiyle 
buluşturmayı bilmek çok önemli. 

Ütü sorunu olmayan, hemen silinebilecek, 
bakımı kolay, jean kadar rahat ve kumaş 
pantolon kadar düzgün görünen formlar 
var. İpek basic bir tişört ise yolculukta, 
iş görüşmesinde, hatta hafta sonunda 
bile sizinle olabilecek bir kurtarıcı. Tüm 
seyahatlerde, basic tişört ve triko, onların 
altına da rahat pantolon yatırımından hiç 
vazgeçilmemeli. 

I’d say technology. I think that the effect 
of technology is going to be felt even more. 
When I look with a technique-smart vision, I 
love technological developments that make 
our lives easier. As a romantic designer, I 
don’t see embracing technology as being a 
rejection of romanticism. On the contrary, 
when we mix the two together well, I believe 
we’ll get a very interesting synergy coming 
out of it. In the near future, I believe “smart 
fabrics” will enter our lives, and I can’t wait 
to use them like this. Furthermore, there are 
now so many different media available for 
us to be inspired by. Thanks to technology, 
we can get information much quicker and 
easier. The point here is to choose the right 
information, it’s very important for us to 
obtain refined knowledge without damaging 
our mind, spirit or emotions.

There are clothes that don’t need 
ironing, from which stains can be removed 
immediately, that are easy to care for, are 
as comfortable as jeans and as shapely as 
trousers. A basic silk t-shirt can be your 
saviour for travel, a business meeting, even 
for weekend wear. For all your travels, a 
basic t-shirt and knit top with a pair of 
comfortable trousers are investments you 
can always rely on. 
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Pomstore 

pomstore.net

Bioderma 

bioderma.com.tr

Lovekini 

lovekini.com.tr

Lilyandrose

lilyandrose.com.tr

Kérastase Soleil 

kerastase.com.tr

Decathlon

decathlon.com.tr

PLAJ ÇANTANIZ
Your Beach Bag

Kumlara uzanıp denizin keyfini çıkarmaya 
hazırlanırken, plaj çantanızda olması 

gerekenleri sizler için hazırladık.

While you’re getting ready to lie out on the 
sand and enjoy the sea, we’ve gotten the things 

you’ll need in your beach bag ready for you.
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The Moisturizing 
Matte Lotion

Hem nemlendiren hem 
de mat bir görünüm 

Moisturizing Matte 

The Moisturizing 
Matte Lotion

reduce redness with 

as a shield against 

Smooth Cream Very 
High Protection 

Spf 50+ 

Smooth Cream Very 
High Protection Spf 50+

causing damage to 

long-lasting, 

balsam, 24 saat süren 

Aftershave 

in rashes that 

against outside 

nemini uzun süre 

ingredients, including 
chamomile and 

contains no alcohol, 

maddeler ile hücrelerin 

its rose-oil essence 

a balanced, bright and 
long-lasting tan while 
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A Beautiful Start To Summer
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Bir kibrit kutusu peynir, iki zeytin…

YILLARA MEYDAN OKUYUN!
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İnce kanüllerle cerrahiye gerek kalmadan yağların lazer ile 
eritilerek alınması, ardından cildin ultrason ve radyofrekans ile 
gerilmesidir. 

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

Diyet ile aynı şekil sadece küçülür, değişmez. İri elma daha küçük 
bir elma olabilir ama muza dönüşemez. Bel göbek bandı irileşmiş 
dümdüz bir vücuttan çay bardağına benzer bir kavis, zayıflayarak 
oluşturulamaz.

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

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

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

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

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

Uygulama bölgesinde görülen hafif bir morluk ve ödem dışında bir 
yan etkisi yok. Bunlar da tamamen geçici.

Sonuç anında görülüyor. 2-3 ay zarfında ödemin tamamen gitmesi 
ve derinin sıkılaşmasıyla netleşiyor.

Bir hafta korse kullanımı dışında dikkat edilmesi gereken özel bir 
durum yok. Sonrasında pansuman gerekmiyor.

Yağ hücre sayısı azaltıldığı için yeni oluşturulan şekil kalıcı. Kilo  
alınırsa genel bir kalınlaşma oluyor, şekil bozulmuyor.

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

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

Medikal Estetik Hekimi 
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Pegasus 

misafirlerine 

seyahatlerini 

birbirinden farklı 

lezzetler ile 

tatlandırma imkânı 

sunan Pegasus Cafe, 

menüsüne yepyeni 

iki sandviç çeşidi 

ekledi. 

Two new sandwiches 

have been added to 

the menu of the 

Pegasus Cafe, which 

lets Pegasus guests 

sweeten up their 

travels with delicious 

food items. 

••• lifestyle

Dana Jambonlu ve

Veal Ham and Cheese Sandwich

Feta Cheese Sandwich

sandviç seçenekleriyle seçim 

You’ve got freedom of choice with Pegasus’s 
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Portakal Suyu
Any Sandwich with Orange Juice 
or Coca-Cola

Mini Sandwich and Tea

!
!

Mini Sandviç ve Çay Sandviç ve Coca Cola / 

ola

içecekler ile seyahatinize 
lezzet katabilirsiniz. 

snacks and beverages from the 
Pegasus Cafe menu located in 

your seat 





1 onion
1 tbsp olive oil
1 bunch spinach
2 red peppers 
2 green peppers
1/3 cup canned corn
2 tortillas (wraps)
Salt, black pepper

PREPARATIONS
Clean the spinach. Rinse 
the peppers, remove the 

Dice the onions and sauté 
in olive oil. Add the cleaned 
spinach and peppers, salt 
and black pepper. Cover 
and cook over medium 
heat for 15 minutes. Spread 

tortillas. Sprinkle the corn 
on top, and roll up the 
tortillas. Slice and serve.

••• lifestyle

Sıcak havalarda bünyenizi yormayacak, lezzetli tarifleri sizler için derledik.

We’ve gathered together delicious recipes for you that won’t tire you out in the hot weather.

LIGHT SUMMER MENUS

••• lifestyle

2

SPINACH ROLL
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1 package bow-tie pasta
1 tbsp olive oil
1 cup cooked chick peas
4-5 black olives
2 tomatoes
2 tbsp chopped parsley
1 tbsp chopped mint

PREPARATIONS
Cook the pasta in salted boiling 
water and strain. Add the olive 
oil, cooked chick peas, sliced 
olives and tomatoes cut in 
cubes, and mix together well. 
Divide the pasta among serving 
dishes, garnish with mint and 
parsley to taste, and serve.

1 paket fiyonk makarna

2 adet domates

••• lifestyle••• lifestyle

8

PASTA WITH CHICK PEAS
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••• lifestyle••• lifestyle
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4 potatoes
2 cucumbers
2 green onions
2 slices feta cheese
1/2 bunch of dill
3 sprigs of fresh mint
2 tbsp olive oil

PREPARATIONS
Boil the potatoes, peel them, 
slice them in half, and scoop out 

diced green onions, dill and 

4 adet patates

8

PATATES SALATASI POTATO SALAD





1 cup jasmine rice
1 tbsp olive oil
1/2 onion
1/2 cup coconut milk
1 cup water
2 tbsp heavy cream
1/3 cup canned corn
1/3 cup canned peas
1/2 of a green apple
2 green peppers

PREPARATIONS
Dice the onions and sauté them in 
olive oil. Add the rice, and continue 
cooking for a few more minutes. 
Add the coconut milk and water, 
cover, and cook over medium heat 
until the liquid is absorbed. Stir in 
the cream. Add the corn, peas and 
diced green peppers, and let sit for 
up to 10 minutes. Mix in the green 
apples, which have been cut into 
cubes. Allow the pilaf to rest 
before serving. 

Pirinci ilave edip birkaç dakika daha 

çarliston biberi ekleyip 10 dakika 

servis edin..

4

VEGETABLE PILAF

••• lifestyle
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BURÇLAR
Horoscope
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It’s important to maintain a balance between 
your private life and your work life during the 

July 9 could trigger rapid developments in 

some misunderstandings during the middle 

yourself in a struggle relating to your job and 

on July 9 could cause an increase in tensions in 
certain areas, whereas the new moon on July 
23 could prove auspicious for joining in a group 

the other hand, the new moon on July 23 could 

An investment-related matter may pop up 
in the beginning of the month, but you need 
to avoid taking any rash steps regarding 

measured and cautious in things involving 

moon on July 23 could prompt you to make 

Matters related to education, work with 
foreigners or overseas connections could 

few days of the month, and things could come 

new moon on July 23 might encourage you 
to become involved in making new work or 

KOÇ I ARIES

TAURUS

SCORPIO

GEMINI

SAGITTARIUS
LIBRA

TTTTTTTTTTTTTT SSSSRRRRR UUUUUSUUUUUUU

need to avoid digging in your heels and taking 

this regard, the full moon on July 9 makes it 
risky to wait for results from something and 

resolve and movement in family-related 
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At the start of the month, a lot of visible as 
well as invisible work could require attention 

on track, getting along with colleagues and 
getting satisfaction in terms of service during 

to be careful regarding your health, especially 

July 23 may prompt a development in relation 

could come face to face with people who 
may cause you trouble in your personal 

work, initiatives, or even a marriage that are 
connected with other people could take on 
importance, while the new moon on July 23 

tensions and power struggles relating to 

could trigger some stressful developments 

23 may be an ideal time to start some kind of 

and love life may get a shakeup during the 

come up regarding children that need your 

the new moon on July 23 points to a new 

CANCER

CAPRICORN

VIRGO

PISCES

LEO

to your marriage and all types of personal 
relations during the start of the month, and 
trying to turn on the pressure or lay down 
rules will just increase the opposition you 

aim for striking a balance rather than trying 

23 could push you into making an investment 

AQUARIUS



 
Our Flight Network

... Pegasus Airlines Scheduled International Flights
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PEG ASUS ,  OLMAK ÜZERE 
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Our Flight Network

... Information about passenger rights

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

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).
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ONLINE CHECK-IN

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.

 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.

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

Timing of online check-in procedures may vary from 
one airport to another; get the most up-to-date 

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

SADECE EL BAGAJI
ONLY HAND BAGGAGE
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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.

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

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

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

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

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

ürünleri bulundurabilir.

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

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

sıvı miktarına bakılmaksızın geçirilmesine 
müsaade edilmez.

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

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

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

sağlayacaktır.

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

Hava yolu ile seyahat edecek 

The regulations on restrictions on 
liquids that air travellers are allowed to 
carry on board in their hand baggage 
apply for domestic and international 

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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 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.

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 

conditions stated below are fulf illed.
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experience and could also be traumatizing for passengers or crew. 

bilmelisiniz.

mahkemeye sevk edilebilir.

If unruly or disruptive behavior is noticed prior to the 

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 

prosecuted.

 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

crew instructions.

Do not endanger the

 

Do not damage the aircraft or 
on-board equipment.

Do not ignore smoking 
regulations.

No disorderly conduct. 

others to 

Behave in a safe and 
appropriate manner.

No intimidating behaviour.

No 
verbal or physical 

assaults.

Respect your crew members 
and fellow passengers.



233233

 Tehdit

 kullanma

civil aircraft.

civil aircraft 

 Intimidating behavior 
 Intoxication or disorderly conduct 
 Refusing to follow crew instructions 

 Tampering with smoke detectors 
 Damaging the aircraft or on-board equipment or theft  

 to do so.

 of the flight

passengers

Refusing to follow instructions from the crew

Intoxicated or disorderly conduct or consuming 
alcohol which was not provided by crew 
members

behavior

lavatories

Tampering with smoke detectors

permitted to do so

Removing or damaging safety or emergency 

BKL-SEC-002 Rev.00 - 24.06.2016
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To make sure that dealing with the complexities of travel documents and visas won’t prevent you from 

find all the information you need about travel documents and visas for any country all in one place.

create a free interface that lets you use 
your computer to access the following 
information:

validity requirement

Documents valid for entry 
into country of arrival

cash that can be brought

Required 
taxes/duties

seyahatleriyle 

Requirements for 
travelling with pets

Health 
regulations and 

recommendations



 

how to enter the country!

 
ve “ ” 

 and click 

on your ticket and
 your surname.

answer the questions that appear on 
the screen.
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HAYIR  I  NO

HAYIR  I  NO

HAYIR  I  NO

EVET  I  

EVET  I  EVET  I  

EVET  I  

Is it an 
international 

Have you 
got your 
boarding 

Have you 
got your 
boarding 

} }

Go to the transfer desk to 
pick up your boarding pass.

Immediately clear 
security with your 
boarding pass and 

proceed to the 
departures hall upstairs. 

If you’re transferring 

As soon as you get your  boarding pass

control at arrivals.

proceed to the security checkpoint 

you can access via the escalators 
on the left or the lift.



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

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

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

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

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

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

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

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

If you have made a duty 
free purchase whilst on 
board an international 

that you have received 

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

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.
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kiosklara okutarak 

abroad can also use 
the kiosks. To print their 

scan their passports or 
enter the required passport 

requiring assistance can 

the kiosk areas.
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Resimdeki
aktör

Başkentimiz

Güney
Afrika çölü

Sözcük

Tanıtıcı,
isim levhası

İkiyüzlülük

Değerli 
bir taş

Boru sesi

Bir ay adı

Fırat  nehri
üzerinde 
bir baraj

Küçük balta

Küçük
bohça

Bir nota

Adana’nın
bir ilçesi

Bildiklik,
tanıdıklık

Küçük 
bitkiler

Çanakkale
ilçesi

İl

İri taneli
bezelye
Ut çalan
kimse

İzmir’in 
bir ilçesi
Tavlada 
bir sayı

Ezgi, nağme

Sessiz,
huzurlu

Fidan, taze
sürgün

Bir zeka
oyunu

Dilenciye
verilen para Acele

Sirke asidi

Bir çoğul
eki

Bir besin
maddesi

Çaydaki 
etkili 

madde

Aile evi
İlk yazılı

barış 
antlaşması

Köpek

“… Saat”
(aktris)

Su

Teklif

Kabul 
etmeme Ayak

Edebiyat
(kısa)

Çeşme’de
bir belde

Bir sebze
türü

Bayram

Emme 
özelliği olan

Hendek

İkili şarkı
söyleme

Bir harfin
okunuşu

Yunak
Gümüşbalığı

Şahine,
doğana 
benzer 
bir kuş

Çinkonun
simgesi

Rey
Devinim

Yırtıcı bir
hayvan
Gerek,
lüzum

Kabaca evet

Bir balık
türü

Gaye, erek

Yetke, sulta

Demirin
simgesi

Eksiksiz,
bütün

Yerfıstığı Bir tür
palmiye

İzmir’in 
bir ilçesi

Kişisel
Rızası olan

3,14 sayısı

Duman kiri

Görevden
alma

Boğa güreşi
alanı

Kedi, köpek
yavrusu

Nakit

Gelecek
Lahza Lezzet

Geçinme

“… Derek”
(aktris)

Kişi

Lantanın
simgesi

Beden
yapısı Bitki İskambilde

bir kağıt
Avusturya
plaka imi

Tantalın
simgesi Aletler
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Singer in
the picture
Art of self-

defense

"... Basinger"
(actress)
A young

goat

Ravel 
composition
Statement 

of calender time

Person who
secretly

supports to
a group

Ethiopian
nobleman

A tropical
fruit

A brownish-
grey colour

A police 
officer

A feeling
produced 

by a 
stimulus

Abbr. for
roentgen

A counting
device

The smal-
lest unit of
an element

A mountains
of south-

central Asia
Crazy, insane

No one, not
one, nobody

Abbr. 
microphone

Symbol of 
tellurium

Trip by tou-
rists to Africa

Symbol of 
platinum

We use to
find the 
address

Symbol of 
osmium

Romanian
singer

Hormone 
of happiness

A key on 
the keybord

A sattelite
of the planet

Jupiter

Mystical
syllable
used in

meditation

A domestic
animal

Representing
a loud noise

or heavy 
impact

Plate code
of Austria

A musical
note

A Turkish
meat meal

A blood
group

To teach, 
to train

Event 
occurring
every two

years
People who

living in
New

Zealand
To cancel

Symbol of 
argon

Trajectory,
circle

A small 
invertebrate

animal

A musical
note

Short for
gymnasium

A kind of
cream cheese
"... Marley"

(singer)

The sky, 
the 

firmament

Yarn, 
thread

A greenish
blue

Homeless
boy who

roams streets
A mountain
in Morocco

Garret, loft

Symbol of 
chromium

Informal
short of 
sister

The ancient
Egyptian
sun god

A musical
note

Small or 
inexpensive
restaurant

A correct
solution

Symbol of 
bromine

A 
Himalayan

cedar

Daily

A predatory
bird

Energy, vim

Headline,
title

Plate code
of Trinidad
and Tobago

Female
principle 
in China

A nest or
brood of

pheasants

The 
venomous

snake

Something
that is real
A ringing of
a set of bells

Abbr. for
chocolate

The joint 
of the

human leg
Indian 
hemp

Sterilized,
germproof

A Greek 
island

Symbol of 
actinium

You and me

Synonym of
headlight

Synonym 
of resin

Abbr. for
postscript

A genus of
large hairy
tarantula

Plate code
of Tayland

Very large
stretch 
of sea

Plate code
of Indonesia

Flexible, 
resilient,

supple
A sea 
eagle
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