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PEGASUS EŞİTTİR ÖZGÜRLÜK
Saygıdeğer Misafirlerimiz,                         

Tarifeli uçuşlarımıza başladığımızdan beri amacımız; 
misafirlerimize uygun fiyatlı uçuş seçenekleri 
sunmak ve onları yeni şehirlere, yepyeni deneyimlere 
uçurmak oldu. Bugüne kadar uçurduğumuz 133,5 
milyon misafirimizin seyahatlerini daha keyifli ve 
konforlu hale getirmek için ek ürün ve hizmet ağımızı 
sürekli genişlettik. Seçim hakkını daha ileri götürerek 
misafirlerimizin gidecekleri şehirde ihtiyaç 
duyacakları otel rezervasyonu, araç kiralama gibi 
pek çok ek ürün ve hizmeti de sitemiz flypgs.com’a 
entegre ettik. Böylece siz değerli misafirlerimize 
tek bir çatı altından sadece uçak bileti değil turizm 
ve tatil deneyimi sunmaya başladık. Kısa bir 
süre önce yenilenen web sitemizden seyahatiniz 
esnasında A’dan Z’ye ihtiyaç duyacağınız tüm ürün ve 
hizmetlerimize online olarak kolayca ulaşabilirsiniz. 
Her geçen gün artan ek hizmetlerimiz ve iş 
ortaklarımızla, sadece seyahatiniz sırasında değil 
seyahatinizin öncesinde ve sonrasında da yanınızda 
olmaya devam edeceğiz.

Yaşanacak her deneyim #YerindeGüzel
İletişim çalışmalarımızla her fırsatta sizlere özgürce 
seyahat ederek hayatın keyfini çıkarmanız için 
ilham veriyor, uygun fiyatlarımızla farklı bölgelere 
uçmanız için imkân sunuyoruz çünkü bizce her 
lezzeti, deneyimi yerinde yaşamak güzel. Geçtiğimiz 
ay başlayan #YerindeGüzel kampanyamızda 
yine benzer bir iç görüden yola çıktık. “Tatil, gezi, 
deneyim dendiğinde kimseye sadece uzaktan 
görmek, başkalarını dinlemek yetmez. İnsan o 
deneyimin bizzat parçası olmak, yerinde görmek, 
yerinde tatmak ve yerinde yaşamak ister” dedik. 
Kampanyamız için Türkiye’nin farklı bölgelerine 
özel, deneyimlemenin #YerindeGüzel olduğu 
değerleri gösterdik. Kampanyamızın ilk durağı 
Kapadokya, ikinci durağı ise Karadeniz oldu. Haziran 
ayında seçtiğimiz farklı bölgeler ile misafirlerimize 
yeni anılar, yeni maceralar, yeni deneyimler 
sunmaya devam edeceğiz. Kampanya videolarımıza 
Pegasus YouTube kanalımız üzerinden ulaşabilir, 
sevdiklerinizle yepyeni seyahatler planlamak için 
ilham alabilirsiniz.
Yeni seyahatlerinizde buluşmak dileğiyle… 
Keyifli uçuşlar dilerim.

PEGASUS MEANS FREEDOM
Dear Guests;

Ever since we first began our scheduled flights, our 
aim has always been to offer our guests reasonably 
priced flight options and fly them to new cities and 
brand new experiences. To increase the enjoyment 
and comfort of the journeys of the 133,5 million guests 
we’ve flown to date, we have constantly broadened 
the spectrum of our add-on products and network 
of services. Expanding our guests’ rights to choose, 
we’ve integrated into our website, flypgs.com, many 
additional products and services, including hotel 
bookings and car rentals at destination cities. In this 
way, we’ve begun offering you, our valuable guests, 
an umbrella under which you can find not just flight 
tickets, but a complete travel experience. Our recently 
renovated web site lets you easily access our entire 
range of products and services online to meet all your 
travel needs from A to Z. With our ever-expanding 
array of add-on services and business partners, we’ll 
continue to be by your side before, during and after 
your trip.

Every experience is best where it belongs
Through our communication channels, we inspire 
you to enjoy life by travelling every chance you get, 
and with our reasonable prices we offer the chance 
to fly to different regions, because if you ask us, it’s 
always better to taste and experience things in person. 
This is the insight that has informed the campaign 
we began last month, #YerindeGüzel (best where 
it belongs). “When it comes to holidays, travel and 
experience,” we said, “hearing second-hand stories 
and looking at things from a distance isn’t enough for 
anyone. People want to be a part of the experience, to 
see, taste and live it where it belongs”. Our campaign 
is focused on the different regions in Turkey and the 
experiences that are unique to each particular region, 
everything that is best where it belongs. Our first 
stop was Cappadocia, followed by the Black Sea. In 
June, we’ll continue to present new memories, new 
adventures and new experiences to our guests in our 
chosen regions. You can follow our campaign video 
on our Pegasus YouTube channel and inspire for 
planning brand-new travels with your loved ones.
See you on your next trip, 
Have a pleasant flight.
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Bu ay bize ulaşan Şen Ailesi’nin 8 yaşındaki kızları 
Naz’ın minik elleriyle resmettiği hayallerini sizlerle 
paylaşmak istedik. Naz’ın ailesi bize ulaşarak çok 
kısa bir süre önce yaşam mücadelesini kaybeden 
kızlarının yeteneğini misafirlerimizle buluşturmamıza 
vesile oldu. 
Pegasus Ailesi olarak Şen Ailesi’nin acısını derinden 
hissediyor ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. 
Naz’ın bize bıraktığı bu değerli armağanı dergimiz 
aracılığıyla misafirlerimizle paylaşarak, ailesinin 
büyük acısına bir nebze de olsa ortak olmak istedik.

This month we wanted to share with you a painting 
from 8 year old Naz, daughter of Şen family, in which 
she painted her dreams. Her family contacted us and 
help us to bring you together with their daughter’s 
talent, who was shortly before passed away. We 
wanted to share Naz’s talents with our guests. 
As Pegasus Family, we deeply feel Şen Family’s 
sorrow and we wish endurance strength for them. 
We wanted to share this precious gift from Naz with 
our guests via our magazine and share  even a little 
of her family’s deep sorrow.

NAZ’IN 
PEGASUS’A 
DEĞERLI 
ARMAĞANI
A precious 
gift to Pegasus 
from Naz
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(**) Operasyonel nedenlerden dolayı yaşanan sefer iptalleri ve sefer 
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üzerinden uygulanacaktır.

(*) Calls to our 0888 228 12 12 number from all network providers (Turk Telekom 
mobile, Turk Telekom landline, Turkcell, Vodafone) are calculated on a second-by-
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modifications, you can call our toll-free number 0850 250 67 02 to change your 
reservations or cancel and obtain a refund.
(***) In Italy, our working hours are between 09.00-13.00 and 14.00-18.00 from 
Monday to Friday.
(****) Charges will be applied by your network provider based upon your mobile 
calling plan.
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Teknolojileri A.Ş tarafından T.C. yasalarına uygun olarak yayımlanmaktadır. Pegasus  
Magazine’nin isim ve yayın hakkı Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.’ye aittir. Dergide 
yayımlanan yazı, fotoğraf ve illüstrasyonların her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden 
alıntı yapılamaz. Yazıların sorumluluğu yazarlara, yayınlanan ilanların sorumluluğu ise 
sahiplerine aittir.
Pegasus  Magazine is published for Pegasus Airlines by Group Medya ve Bilgi Teknolojileri Inc. 
in accordance with the laws of the Turkish Republic. The name and publishing rights of Pegasus 
magazine are held by Pegasus Airlines. All rights are reserved that  pertain to the written 
materials, photographs and illustrations published in the magazine. Nothing in this magazine may 
be borrowed or reproduced without full credit being given to the source. The written materials are 
the sole responsibility of each of the writers, and the advertisements published in the magazine 
are the sole responsibility of each advertiser.
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 TREND HOT WIRE
14 I İSTANBUL MÜZİĞE DOYACAK   
 ISTANBUL FILLS WITH MUSIC
İKSV, iki muhteşem etkinlikle
İstanbullulara müzik dolu anlar yaşatıyor.
IKSV will let those in Istanbul immerse
themselves in music with two great events.

18 I ANADOLU ATEŞİ 
ANATOLIAN FIRE

Efsane dans topluluğu Anadolu Ateşi 15’inci 
yaşını kutluyor. 
The legendary dance troupe “Anatolian Fire” 
will be celebrating its 15th year.

32 I HUAFON CUP 
 HUAFON CUP
“Huafon Cup” 4-5 Haziran’da yelken 
tutkunlarını Kalamış’ta bir araya getiriyor.
Sailing fans will come together for “Huafon 
Cup”, on June 4-5 at Kalamış Bay. 

36 I STOCKHOLM MARATONU 
 STOCKHOLM MARATHON
Stockholm Maratonu’nda bu yıl 20 binden 
fazla kişi koşuyor. 
More than 20,000 sports enthusiasts will be 
joining in the Stockholm Marathon.

44 I GÖZLER DAİMA ÜZERİNİZDE 
 ALL EYES ON YOU
Tasarımcı Tuğba Yazıcı, yaptığı göz temalı 
resimleri elbiselere giydiriyor.  
Designer Tuğba Yazıcı, who uses her eye-themed 
paintings to decorate her dresses.

 PORTRE PORTRAIT
 68 I ONUR TUNA
Bu ayki konuğumuz “Gittiğim Yerin Ritmine 
Ayak Uyduruyorum” diyen oyuncu Onur Tuna. 
Actor Onur Tuna who says “I step into the 
rhythm of the place I’m visiting” is our guest this 
month.

İçindekiler ••• contents
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İçindekiler ••• contents

 SEYAHAT 
 TRAVEL

92 I SELİMİYE’DE İKİ GÜN
  TWO DAYS IN SELIMIYE

Selimiye seyahatimizde yediğimiz 
içtiğimiz bize kalsın, gördüklerimiz size... 
Nevermind what we ate and drank, here’s 
what we saw on our trip to Selimiye...

106 I TAZE BİR NEFES: GİRESUN
 A FRESH BREATH: GIRESUN            
Lezzetli fındıkları ile bilinen Giresun, 
yemyeşil doğasıyla taze bir nefes gibi.
Giresun is like a fresh breath, which is known for  
its delicious hazelnuts.  

124 I 48 SAATTE ROMA 
 ROME IN 48 HOURS  
48 saatliğine Roma’da kaybolmaya ne 
dersiniz? Çünkü her şey #YerindeGüzel!
What about getting lost in Rome for 48 
hours? Because everything is best where 
it belongs!

   YAŞAM VE STİL  
        LIFESTYLE

164 I  FOTOĞRAFLAR NE   
   SÖYLER?

   WHAT DO PHOTOGRAPHS    
  SAY?

Daha iyi kareler yakalamak için yapmanız 
gerekenler…
The musts to take better photographs...

180 I  NEŞELİ TARİFLER
 HAPPY RECIPES

Sibel Güngör’ün ikinci kitabı “Neşeli 
Tabaklar”dan çocuklarınız için sağlıklı tarifler.
Healthy recipes for your children from Sibel 
Güngör’s second book “Happy Dishes”.

194 I  ORİGAMİLİ EĞLENCE
   FUN WITH ORIGAMI

Bu aktivite çocuklarınızı hem eğlendirecek 
hem de onlara ilham verecek.
This activity will both inspire and entertain 
your children. 

92

106

118

164

HADi GEL 
Çünkü HerSey

So come on along! 
Because everything is 

BEST WHERE IT BELONGS

#YerindeGüzel







Hot Wire
••• trend

EN YENİLER... GÖRMENİZ GEREKENLER...
TRENDING TOPICS... WORTH SEEING...

ANADOLU ATEŞİ
          ANATOLIAN fire

Aspendos 
Efsanesi 
 Legend of
    Aspendos

SAYFA • PAGE 

18



FESTİVAL FESTIVAL
Trend ••• hot wire

İSTANBUL
MÜZİĞE
DOYACAK
Istanbul  Fi l ls   
With Music

İstanbul Kültür Sanat Vakfı 
(İKSV) Haziran ve Temmuz 

aylarında düzenlediği 
iki muhteşem etkinlikle 

İstanbullulara müzik 
dolu anlar yaşatıyor.

Two wonderful events in 
June and July organized by 

the Istanbul Culture and Arts 
Foundation (IKSV) will let 

those in Istanbul immerse 
themselves in music.
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1-24 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen 44. İstanbul 
Müzik Festivali, İstanbul’un 17 farklı mekânını müzikle 
dolduruyor. William Shakespeare’in “Eğer Müzik Aşkın 
Gıdasıysa, Durmadan Çalınız” dizelerinden ilham alan festival, 
ölümünün 400’üncü yılında büyük yazarı özel konserlerle 
anıyor. Festival, İdil Biret, Murray Perahia, Gautier Capuçon, 
Angel Blue, Gérard Caussé, Patricia Petibon, Maria João Pires, 
Richard Galliano gibi isimlerle, Viyana Senfoni Orkestrası, 
Venedik Barok Orkestrası, Orchestra of the Swan ve Academy of 
St Martin in the Fields gibi dünyanın önde gelen topluluklarının 
üyelerinin de aralarında bulunduğu 600’e yakın yerli ve yabancı 
sanatçıyı İstanbul’da ağırlıyor.

Müziğin Caz Hâli
27 Haziran’da başlayarak 25 Temmuz’a dek sürecek olan 23. 
İstanbul Caz Festivali ise 20’nin üzerinde mekânda 200’ü aşkın 
yerli ve yabancı sanatçının katılımıyla düzenleniyor. Festival, 50 
konserle, Nile Rodgers ve grubu Chic, Damon Albarn & Suriye 
Ulusal Arap Müziği Orkestrası (The Syrian National Orchestra 
for Arabic Music), Kamasi Washington, Ernest Ranglin, Hugh 
Coltman, Joss Stone & Vintage Trouble ve Gregory Porter 
gibi caz, funk, blues ve rock’ın farklı seslerini İstanbullularla 
buluşturuyor. Bu yıl da Anadolu yakasında ücretsiz 
olarak “Parklarda Caz” ve “Gece Gezmesi” etkinliklerinin 
gerçekleştirildiği festivalde ilk kez çocuklara yönelik bir etkinlik 
de yer alıyor. “Çocukça Bir Gün” başlıklı programda tüm gün 
boyunca konserler ve çeşitli atölyeler düzenleniyor. 

The 44th Istanbul Music Festival takes place between June 
1-24 across 17 different venues around Istanbul. Inspired by 
Shakespeare’s lines “If music be the food of love, play on”, the 
festival remembers the playwright with special concerts on the 
400th anniversary of his death. Around 600 artists from within 
Turkey and abroad will be in Istanbul to perform at the festival, 
including such eminent musicians as İdil Biret, Murray Perahia, 
Gautier Capuçon, Angel Blue, Gérard Caussé, Patricia Petibon, 
Maria João Pires and Richard Galliano, as well as members of 
leading orchestras like the Vienna Symphony Orchestra, Venice 
Baroque Orchestra, Orchestra of the Swan and Academy of St 
Martin in the Fields.

The Jazz State of Music
The 23rd Istanbul Jazz Festival begins on June 27 and continues 
until July 25. The festival will feature more than 200 local and 
international artists in 50 concerts scheduled across more than 
20 venues. Istanbul will be filled with the diverse sounds of jazz, 
funk, blues and rock performed by artists including Nile Rodgers 
and his band Chic, Damon Albarn and the Syrian National 
Orchestra for Arabic Music, Kamasi Washington, Ernest 
Ranglin, Hugh Coltman, Joss Stone & Vintage Trouble, and 
Gregory Porter. The program includes two free events that will 
take place on the Anatolian side of Istanbul: “Jazz in the Park” 
and “Night Stroll”. Also, this year marks the first that the festival 
will include events geared specifically to children in a day-long 
program of concerts and workshops entitled “A Childlike Day”. 
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“ANATOLIAN FIRE” BURNS 
THROUGH THE SUMMER 
First sparked to life under the name the “Sultans 
of Dance”, the legendary dance troupe “Anatolian 
Fire” will be celebrating its 15th year with a variety 
of performances. Since its inception, “Anatolian 
Fire” has reached a combined audience of more 
than 40 million, with 4,000 live performances in 97 
countries. This year, the troupe will be putting on 
spectacular performances with a larger team made 
up of three generations of dancers, including a 
special 15th anniversary show that will appear at the 
Izmir Kültürpark Open Air Theater on June 1, Adana 
Çukurova University Open Air Theater on June 2 and 
Ankara METU Vişnelik Stage on June 11. Last year, the 
group’s gala performance of its “Legend of Aspendos 
– A Journey Through History” took audiences at the 
ancient Aspendos amphitheater in Antalya back 
2,000 years to the Roman era. Performances of that 
show are scheduled for June 3, 10, 17 and 24 and will 
continue throughout the year. The troupe’s “Fire of 
Anatolia – Pera”, which began this month at the Grand 
Pera Emek Cinema in Beyoğlu, will also continue to 
delight audiences through the year.

 anadoluatesi.com

“Dansın Sultanları” adıyla alevlendirdikleri kıvılcımı “Anadolu 
Ateşi” ile sürdüren efsane dans topluluğu, 15’inci yılını çeşitli 
gösterilerle kutluyor. Kurulduğu günden bu yana 97 ülkede, 
4.000 canlı performans ile 40 milyondan fazla izleyiciye 
ulaşan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, bu yıla özel olarak 
daha geniş bir kadroyla, üç kuşak dansçılarının bir arada 
olduğu muhteşem bir performans sergiliyor. Topluluk, “15’inci 
Yıl Özel Gösterisi” ile 1 Haziran’da İzmir Kültürpark Açıkhava 
Tiyatrosu’nda, 2 Haziran’da Adana Çukurova Üniversitesi 
Açıkhava Tiyatrosu’nda ve 11 Haziran’da Ankara ODTÜ Vişnelik 
Çim Sahnesi’nde hayranlarıyla buluşuyor. Topluluk, geçen yıl 
Antalya Aspendos Antik Tiyatro’da galasını gerçekleştirdiği 
“Aspendos Efsanesi – Aspendos’ta Tarihe Yolculuk” gösterisiyle 
sanatseverleri iki bin yıl önceki Roma dönemine götürüyor. 3, 
10, 17 ve 24 Haziran tarihlerinde sahnelenen gösteri yıl boyunca 
devam edecek. Grubun, “Fire of Anatolia ‘Pera’” adı altında bu 
ay Beyoğlu Grand Pera Emek Sineması’nda başladığı gösterileri 
de tüm yıl boyunca sanatseverlerle buluşacak. 

 anadoluatesi.com

Bu Yaz “Anadolu 
Ateşi” ile Yanacak

ETKİNLİK EVENT
Trend ••• hot wire
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11 ayın sultanı Ramazan, kamu ve özel birçok kurumun 
düzenlediği geleneksel Ramazan eğlenceleri ile bu yıl da 
ruhuna uygun şekilde yaşanıyor. 6 Haziran Pazartesi günü 
başlayan ve 5 Temmuz Salı günü Ramazan Bayramı’nın 
birinci günü ile sona erecek olan Ramazan kutlamalarının 
İstanbul’daki adresi Sultanahmet, yine ziyaretçi akınına 
uğruyor. Antalya’da EXPO kapsamında düzenlenen 
Ramazan eğlenceleri ise Ramazan ayı boyunca ve 
Ramazan Bayramı süresince her gün 10.00-02.00 saatleri 
arasında gerçekleştiriliyor. Tasavvuf müziği ve fasıl, 
hat sanatı, ortaoyunu, meddah, Hacivat-Karagöz Gölge 
Oyunu, sihirbaz, jonglör ve denge gösterileri EXPO 2016’da 
7’den 70’e herkes için düzenlenen etkinlikler arasında yer 
alıyor. Osmanlı macunu, kâğıt helva, şerbet gibi geleneksel 
Ramazan ikramları da ay boyunca ziyaretçilere sunuluyor. 

 expo2016.org.tr

Traditional Ramadan entertainments organized by various 
public and private institutions enlivens the month of 
Ramadan, which begins this year on Monday, June 6 and 
concludes on Tuesday, July 5 with the first day of the Feast 
of Ramadan. Sultanahmet, the usual scene for Ramadan 
entertainment in Istanbul, will be packed with visitors. 
In Antalya, Ramadan events will be organized as part of 
the EXPO and take place between 10.00-02.00 every day 
during the month of Ramadan and the holiday that follows. 
The EXPO 2016 events are geared towards people of all 
ages and include Sufi and classical “fasıl” music, comedies, 
storytelling, Hacıvat and Karagöz shadow puppet shows, 
calligraphy exhibitions and performances by magicians, 
jugglers and acrobats. Visitors will also be offered 
traditional Ramadan snacks, such as Ottoman taffy, halvah 
wafers and sherbet.  expo2016.org.tr

WELCOME, RAMADAN

Hoş Geldin 
Ramazan

Trend ••• hot wire
ETKİNLİK EVENT
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Sağlıklı yaşamı bir hayat tarzı hâline getirmenin 
yollarını keşfetmeye ve keşfettiklerini 
paylaşmaya çalışan oluşum MindBody Festival, 
3, 4 ve 5 Haziran tarihlerinde İstanbul Bilgi 
Üniversitesi’nin santralistanbul Kampüsü’nde; 
17-18-19 Haziran tarihlerinde ise Bodrum 
Yalıkavak’ta sağlıklı yaşam tutkunlarını bir 
araya getiriyor. Sağlıklı yaşamın sırlarını yoga, 
meditasyon, sağlıklı beslenme gibi ruhsal ve 
fiziksel içeriklerde arayan festival, üç gün 
boyunca bu içerikleri ulusal ve uluslararası 
eğitmenler eşliğinde sunuyor. Festivalin 
öncüleri, sağlıklı yaşam için herkesin kendine 
ait bir reçetesi olduğuna inanıyor ve bu nedenle 
uygulamaları sunarken daha mutlu ve sağlıklı bir 
hayat için herkesin kendi reçetesini yaratmasını 
teşvik ediyor. Böylece festival içeriğinde 
herkesin yararlanabileceği çok ilginç etkinlikler 
yer alıyor.  mindbodyfestival.com

MindBody 
ile Yenilenin

Trend ••• hot wire
FESTİVAL FESTIVAL

The MindBody Festival aims to discover 
how healthy living can become a lifestyle 
and to share these discoveries by bringing 
together healthy living enthusiasts at the 
Santralistanbul Campus of Bilgi University 
from June 3-5 and in Yalıkavak-Bodrum on 
June 17-19. Over a three-day period, the 
festival investigates the secrets to a healthy 
lifestyle through spiritual and physical 
exercises such as yoga, meditation and 
healthy nutrition. Instructors from Turkey and 
abroad will be attending the presentations. 
The leaders of the festival believe that 
every individual has their own recipe for a 
healthy life. That’s why they’ll be encouraging 
everyone to create their own formulas for a 
happier, healthier life while they present these 
different options. As a result, the festival 
program includes interesting activities that can 
benefit everyone.  mindbodyfestival.com

REJUVENATE YOURSELF WITH 
MINDBODY 
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Dünyaya ve insana saygı temasıyla 
gerçekleşen Bahçeşehir Okulları 
STEM (İngilizce: Science, Technology, 
Engineering, Mathematics; Türkçe: Bilim, 
Teknoloji, Mühendislik ve Matematik)   
Bienali 14-17 Mayıs tarihleri arasında 
Beşiktaş Deniz Müzesi’nde bilim ve 
sanatseverlerle buluştu. Öğrenciler 
bienalde bilim, teknoloji, mühendislik ve 
matematik alanlarında farkındalık yaratan 
projelerini “Make a Better World (Daha İyi 
Bir Dünya)” başlığıyla sergiledi. 
Çocukların hayal dünyaları ile bilim ve 
sanatı harmanlayacakları bir platform 
oluşturmak amacıyla hayata geçirilen 
STEM Bienali, dünyada bir ilk olma 
özelliğini taşıyor. Bienalin, Türkiye’nin 
farklı illerinden katılan öğrencilerin 
hazırladığı 45 eserde kullanılan materyal 
ve bakış açıları ile genç nesillere ilham 
kaynağı olması hedefleniyor.  

 bahcesehir.k12.tr   

Dünyada Bir İlk 
STEM Bienali

A GLOBAL FIRST: STEM BIENNIAL
The Bahçeşehir Schools STEM (Science, 
Technology, Engineering, Mathematics) Biennial 
took place between May 14-17 at the Beşiktaş Naval 
Museum, taking as it theme respect for the world 
and humanity. Under the heading “A Better World”, 
students displayed projects that aim to make a 
difference in the fields of science, technology, 
engineering and mathematics. 
The STEM Biennial began as a platform for children 
to combine science, art and their imaginations, and 
it has the distinction of being a first in the World. 
With 45 works by students from different provinces 
made from different materials and representing 
different viewpoints, the Biennial aims to be a 
source of inspiration for the younger generations.
  bahcesehir.k12.tr  





TIME FOR CAMPING IN BODRUM
Eczacıbaşı Volleyball School opens its 2016-
2017 season in Bodrum with a summer camp 
at the Bodrum Club Blue & White Hotel for 
Prep Groups aged 9-12 from June 18-23 and 
Development Groups aged 13-18 from June 23-
30. The aim of the camp is to help athletes to 
embrace the principles of teamwork, develop a 
sense of cooperation and support, and improve 
their individual performances while working 
as and for a team. The daily schedule at the 
camp begins with a morning run on the beach. 
Following breakfast, the program continues with 
training and matches. In addition to the training, 
participants are also introduced to beach 
volleyball, letting them shake off a tiring school 
term with sports as well as fun.    

 eczacibasisporkulubu.org.tr

2016-2017 sezonunu Bodrum’da açan Eczacıbaşı 
Voleybol Okulları, 9-12 yaş arası Hazırlık Grupları için 
18-23 Haziran, 13-18 yaş arası Gelişim Takımı sporcuları 
için 23-30 Haziran tarihleri arasında Bodrum Club 
Blue & White Otel tesislerinde yaz kampı düzenliyor. 
Sporcuların ekip ilkelerini benimsemelerini sağlamak, 
birlikte çalışma ve yardımlaşma duygularını geliştirmek, 
takımla birlikte ve takım için çalışırken bireysel 
performanslarını da artırmak amacıyla yapılan kampta 
program sahilde sabah koşusu ile başlıyor, kahvaltının 
ardından antrenman ve maçlarla devam ediyor. 
Antrenmanlar dışında plaj voleyboluyla da tanışan 
sporcular, eğitim yılının yoğunluğunu hem spor yaparak 
hem de eğlenerek atıyor.  eczacibasisporkulubu.org.tr

Bodrum’da 
Kamp Zamanı 

SPOR SPORT
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Türkiye’nin en hızlı büyüyen araç kiralama markası Budget, 
müşterilerini turizm şehri Antalya’da tamamı yeni ve her 
bütçeye uygun araçlardan oluşan filosuyla havalimanında 
karşılıyor. Uç ve kirala konseptinin öncü markalarından biri 
olan Budget, seyahat sevenlere hava yolları ile ulaştıkları 
noktada araç kiralamanın rahatlığını sunuyor. Budget, 
Antalya Havalimanı şubesinde sunduğu üstün hizmet 
kalitesi ile müşterilerinin araç kiralama konusunda tüm 
ihtiyaçlarına cevap veriyor. Sorunsuz seyahat ve tatiller 
yaşatmayı hedefleyen Budget, özellikle tatil dönemlerinde 
yaşanan yoğunluğu göz önünde bulundurarak müşterilerine 
erken rezervasyon hizmeti de sunuyor.  Budget, tatil ve 
seyahatlerinde araç kiralamada tatsız sürprizlerle karşılaşmak 
istemeyen müşterilerine, farklı markalardan oluşan en yeni ve 
bakımlı araç yelpazesi ile çok özel avantajlar sunuyor.

Budget, Turkey’s fastest-growing car rental company, welcomes 
its guests at the airport in Antalya, the city of tourism, with a 
fleet of brand-new vehicles that are suited to every budget. One 
of the leading names when it comes to “fly-and-rent”, Budget 
makes it easy for travellers to rent a motor vehicle as soon as 
they arrive at their destination. The excellent customer service 
Budget provides at the Antalya Airport meets the needs of all its 
customers when it comes to vehicle rental.
Budget aims to ensure problem-free travel and holidays. In view 
of the high volume of traffic that can occur especially during the 
holidays, Budget offers its customers the opportunity to reserve 
in advance. To make sure customers avoid any unpleasant 
surprises when renting a car while travelling, Budget maintains a 
fleet of brand-new vehicles, including different models, and offers 
very special discounts.   budget.com.tr

Dalaman Bölgesi, Dalyan, Marmaris ve Fethiye tatil 
merkezlerinde eşsiz lezzetleri tatma imkânı sağlayan 
Dalaman Weekend, Cuma günü mesai bitimi sonrası 
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve Ankara Esenboğa 
Havalimanı’ndan çıkışlı başlayıp Pazar akşamı Dalaman 
Havalimanı’ndan dönmek üzere programlanmış hafta sonu 
tatili fırsatlarını içeriyor. Hafta sonu iki gün boyunca hem 
bedenen hem zihnen dinlenmenizi, Muğla bölgesinin doğal ve 
tarihi mekânlarının yanı sıra bölge mutfağının eşsiz lezzetlerini 
de tatma imkânı sunan Dalaman Weekend maceraseverler 
için eşsiz bir fırsat.

Dalaman Weekend gives you the opportunity to take a weekend 
break and enjoy the distinctive tastes of the holiday spots 
of Dalyan, Marmaris and Fethiye in the vicinity of Dalaman. 
Flights leave from Istanbul Sabiha Gökçen Airport and Ankara 
Esenboğa Airport at the end of the working day on Friday, 
and returning flights out of the Dalaman Airport are scheduled 
for Sunday evenings. Dalaman Weekend is an unmissable 
opportunity for adventure-lovers. For two full days you’ll get the 
chance to rest both mind and body while enjoying the natural 
and historical sites and unique local cuisine of the Muğla region. 

 dalamanweekend.com 

Herkesi Uçuran 
Kampanya: 
Dalaman Weekend

Turizm Cenneti 
Antalya’yı Budget 
ile Keşfedin

HABER NEWS
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AN OFFER TO JUMP ON: DALAMAN WEEKEND

DISCOVER ANTALYA, THE TOURISTS’ 
PARADISE, WITH BUDGET





İstanbullu yelkenseverler bu yıl ilk kez düzenlenen 
“Huafon Cup” kapsamında 4-5 Haziran tarihlerinde 
Kalamış Koyu’nda bir araya geliyor. Türkiye’nin 
önde gelen yarış teknelerinin katıldığı turnuvada 
yarışçılar yelkenlerini rüzgârla dolduruyor. 
Suadiye Yelken Kulübü ile Poseidon Yelken’in 
ortak organizasyonu olan yarış, Huafon’un ana 
sponsorluğunda düzenleniyor. Takımların kıran 
kırana mücadele ettiği renkli anlara sahne olan 
turnuvada, tekneler ilk gün Kalamış Koyu’ndan 
çıkış alıyor ve planlanan rotada, adalar çevresinde 
dönerek yeniden koya dönüyor. İkinci gün 
Caddebostan’da gerçekleşen “Şamandıra 
Yarışı”nın ardından turnuva akşam düzenlenen 
ödül töreni ile sona eriyor.  suadiyeyelken.org.tr 

Yelken 
Tutkunları 
Kalamış’ta 
Buluşuyor

Trend ••• hot wire
SPOR SPORT

Sailing fans in Istanbul will come together 
this year at Kalamış Bay for the first “Huafon 
Cup”, which takes place on June 4-5. The 
competitors, including some of the foremost 
racing yachts in Turkey, will let the wind fill 
their sails as they set out from the Bay of 
Kalamış. The race is jointly organized by the 
Suadiye Sailing Club and Poseidon Sailing 
under the main sponsorship of Huafon. 
Fierce competition between teams creates 
some spectacular moments during the 
tournament. On the first day, the boats set 
out from Kalamış Bay, following a course that 
takes them around the islands and back to 
the bay. The second day features a “Buoy 
Race” held at Caddebostan followed by an 
evening awards ceremony that brings the 
tournament to a close.    

 suadiyeyelken.org.tr 

SAILING FANS MEET 
UP IN KALAMIŞ
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RUN TOWARDS THE RAINBOW
The most colorful run of all, Color Sky 5K takes 
place in countries around the world and will be 
painting Ankara on June 5 at the Watercity Gölbaşı 
Aqua Park at 2:00 pm . During the run, volunteers 
and members of the Color Sky team are stationed 
at each kilometer of the five-kilometer track to 
douse participants with colored powders. Caught 
in this colored rain, runners cross the finish line in a 
rainbow of color. The powder used in all the Color 
Sky 5K runs around the world is made of 100% 
corn starch and food dye and poses no harm to the 
health. Participants are advised to use sunscreen 
and hair conditioner so that the color can be easily 
removed, but you might not mind remaining in a 
colorful state for a while after such a fun activity. 
Color Sky will also take place in Istanbul on August 
21, Izmir on September 4, Eskişehir on September 
25, Bursa on October 2 and Antalya on October 16. 

 colorsky5k.com   

Dünyanın pek çok ülkesinde gerçekleştirilen en renkli koşu 
Color Sky 5K, 5 Haziran’da Ankara’yı boyuyor. Bu yıl Watercity 
Gölbaşı Aquapark Tesisleri’nde gerçekleştirilen Color Sky 
5K, saat 14.00’te başlıyor. Etkinlik boyunca koşucular beş 
kilometrelik parkurun her bir kilometresindeki istasyonlarda 
Color Sky ekibi veya gönüllüler tarafından renkli toz 
yağmuruna tutuluyor ve gökkuşağı renklerine bürünmüş 
olarak bitiş çizgisine ulaşıyor. Tüm dünyada renkli koşularda 
kullanılan toz, gıda boyasıyla renklendirilen yüzde 100 mısır 
nişastasından oluşuyor ve bu nedenle sağlığa zarar vermiyor. 
Renklerin kolayca çıkması için özellikle güneş kremi ve saç 
kremi kullanılması öneriliyor ancak böyle bir eğlencenin 
sonunda bu rengârenk hâlinizden kurtulmak istemeyebilirsiniz. 
Color Sky, 21 Ağustos’ta İstanbul’da, 4 Eylül’de İzmir’de, 
25 Eylül’de Eskişehir’de, 2 Ekim’de Bursa’da ve 16 Ekim’de 
Antalya’da gerçekleştirilecek.  colorsky5k.com   

Gökkuşağı 
Bu Koşuda

SPOR SPORT
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EXCITEMENT BUILDS FOR 
STOCKHOLM MARATHON
At noon on June 4, runners from all around the world 
will take off in the 38th Asics Stockholm Marathon. 
This year, more than 20,000 sports enthusiasts will 
be joining in the run, and there’s just as much interest 
in watching the race as there is in participating in it. 
Each year, hundreds of thousands line up to witness 
Sweden’s most important sporting event. Due to the 
high number of participants, runners are divided into 
two groups, with the second group starting off 10 
minutes after the first. The race begins and ends at 
the Stockholm Olympic Stadium and takes runners 
around important city landmarks like the Royal Palace, 
City Hall, Royal Opera, and Parliament.
After the marathon, participants come together for 
traditional events like the marathon fair, pasta party 
and final celebration.

 stockholmmarathon.se

38’inci Asics Stockholm Maratonu dünyanın 
çeşitli bölgelerinden koşucuların katılımıyla 
4 Haziran tarihinde saat 12.00’de başlıyor. 
Bu yılki koşuda 20 binden fazla sporsever 
yer alıyor. Koşucular gibi seyircilerin de 
yarışa ilgisi oldukça fazla; İsveç’in en önemli 
spor etkinliğini her yıl yüzbinlerce kişi izliyor. 
Koşuya katılan sporcuların sayısının çok 
olmasından dolayı iki gruba ayrılan koşuculara 
10 dakikalık arayla start veriliyor. Yarış 
Stockholm Olimpiyat Stadyumu’ndan başlıyor 
ve aynı yerde son buluyor. Koşu parkuru 
Kraliyet Sarayı, Belediye Binası, Kraliyet 
Operası, Parlamento Binası gibi şehrin önemli 
yapılarının etrafından geçiyor. Maraton 
sonrası, maraton fuarı, makarna partisi ve 
final kutlamaları gibi geleneksel hâle gelen 
etkinlikler tüm koşucuları bir araya getiriyor. 

 stockholmmarathon.se

Stockholm’de 
Maraton 
Heyecanı
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BOATS COMPETE IN ITALY
The Ancient Maritime Republics of Amalfi, Genoa, Pisa 
and Venice will compete in the Regatta of the Ancient 
Maritime Republics on June 12 in Amalfi. The race, which 
takes place in a different city each year, promises a day 
of entertainment for spectators. Yellow, blue, green and 
red boats, each with eight team members at the oars and 
one at the helm, race to complete the 1.5 kilometer course 
on the River Arno. After completing the course, the first 
of the four boats to take down the “Poliotta”, a blue flag 
hanging over the town square, wins the race. But the 
flag sits atop a pole 40 meters high, and getting to it is no 
mean feat. The rules of the race stated that every team 
member must be from the city they represent; however, 
in 2004, the rule changed so that for half of the crew it 
was enough to hail from within the region. Thousands 
of tourists are drawn to the festival each year, which 
includes many activities besides the regatta itself.
  amalf icoast.com

Eski deniz cumhuriyetleri olan Amalfi, Cenova, Pisa ve 
Venedik arasında her yıl farklı bir şehirde düzenlenen 
Antik Denizcilik Cumhuriyetleri Tekne Yarışı izleyenlere 
oldukça keyifli bir gün vadediyor. Bu yıl 12 Haziran’da, 
Amalfi’de düzenlenen yarışlarda sarı, mavi, yeşil ve kırmızı 
renkte dört kayıkta, sekizer kürekçi ve bir dümenciden 
oluşan takımlar, Arno Nehri’nde 1,5 kilometrelik parkur 
boyunca kıyasıya bir yarış sergiliyor. Meydandaki direğe 
bayrağı çeken birinciliği alıyor ancak bayrağa ulaşmak 
sanıldığı kadar kolay değil. Onca yolu katettikten sonra 
yarışçılar, “Poliotta” adı verilen mavi flamayı 40 metre 
yükseklikten alıyor. Yarışın kurallarına göre, 2004 
yılına kadar tüm yarışçıların katıldıkları şehirden olması 
gerekiyormuş ancak 12 yıl önce bu kural değiştirilmiş ve 
mürettebatın yarısının bölge içinden olmasına izin verilmiş. 
Yarışlar dışında pek çok aktivitenin de yer aldığı festival 
her yıl binlerce turisti ağırlıyor.  amalficoast.com

İtalya’da Tekneler 
Yarışıyor

ETKİNLİK EVENT
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FESTİVAL FESTIVAL
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The Amsterdam Yoga Festival is ready to welcome 
visitors to one of the most beautiful locations in the 
city with a program bringing together mind, body and 
spirit. Yoga-lovers as well as beginners are invited 
to Westergasfabriek on June 18 and 19. Surrounded 
by 14 hectares of gardens, Westergasfabriek was 
built in the 19th century as a gas plant, but today 
the site plays host to a variety of different events. 
During the two days of the festival, you can learn 
about traditional yoga techniques as well as new 
innovations from both local and foreign instructors. 
Talks by experts and film screenings are included in 
the program alongside classes. Areas for meditation 
and massages, stands where you can purchase 
all kinds of yoga-related accessories and music 
performances are combined at the festival to let you 
enjoy a weekend packed with yoga.

 yogafestinternational.com

YOGA AND MEDITATION

Amsterdam Yoga Festivali bedenin, zihnin ve ruhun bir 
araya geldiği, şehrin en güzel mekânlarından birinde 
gerçekleşen programıyla ziyaretçilerini ağırlamaya 
hazır. Yogayı seven ya da yeni başlayan herkes 18-
19 Haziran tarihleri arasında Westergasfabriek’e 
bekleniyor. 19’uncu yüzyılda hava gazı fabrikası 
olarak kurulan Westergasfabriek günümüzde çeşitli 
etkinliklere ev sahipliği yapan ve 14 hektar bahçe ile 
çevrili çok özel bir mekân olarak kullanılıyor. İki gün 
boyunca geleneksel ve yenilikçi yoga uygulamalarını 
yerli ve yabancı eğitmenler eşliğinde öğrenebilirsiniz. 
Bunun yanı sıra ustaların katıldığı söyleşiler ve film 
gösterimleri de programda yer alıyor. Meditasyon ve 
masaj alanları, yoga ile ilgili aksesuarları bulabileceğiniz 
stantlar ve festivalin bir parçası olan müzik 
performansları ile yoga dolu bir hafta sonu geçirin.   

 yogafestinternational.com

Yoga ve 
Meditasyon
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Bir ressam olarak 2014 yılında tablolarınızı 
tasarımlarınıza aktarmaya karar verdiniz. Bu kararı 
nasıl aldınız?
Hayalim tuvale yaptığım resmi alıp elbiselere giydirmek ve 
birbirinden farklı, cesur tasarımlar ortaya çıkarmaktı. İlk 
koleksiyonumun ortaya çıkışı bir hayalin gerçekleşmesiydi, 
bir nevi tuvalin canlanması gibi çünkü “taşınabilir sanat” 
mantığı ile yola çıkmıştım. Daha sonra gelen koleksiyonlar 
ve tasarımlar daha güncel olmalıydı. Kadının dünyasına 
girerken resim de olmalıydı. Dolayısıyla düz, sade parçalar 
bile olsa detaylarda ve astarlarda göz detaylarını kullanarak 
minimalize ettim. Böylece “Gözler daima üzerinizde” sloganı 
ile Tuğba Yazıcı markası doğdu.
Gözü resimlerinizin/tasarımlarınızın ana teması olarak 
seçmenizin nedeni nedir?
Her kadın beğenilmek, gözlerin üzerinde olmasını ister. Bunlar 
duyulmaz, söylenmez, sadece hissedilir. 

In 2014, you made the decision as a painter to transfer 
your paintings to your designs. What brought that on?
I’d always dreamed of transferring my paintings from canvas to 
dresses in order to create unique, bold designs. The creation of 
my first collection was a dream come true, as if the canvas had 
come alive, because I’d set out with the idea of creating wearable 
art. The collections and designs that followed were meant to 
be more current. I wanted to make sure that painting became a 
part of a woman’s world, so even with plain, simple pieces, I used 
the eye, reducing it to a detail and having it appear on the lining. 
That’s how the Tuğba Yazıcı brand was born, with the slogan “All 
eyes on you”.
Why did you decide to use “the eye” as the main theme 
of your paintings and designs?
All women want to be liked, to be seen. These “eyes” aren’t heard, 
or spoken, but felt. In daily life, sometimes everything doesn’t 
go completely as planned, and when it doesn’t, people need 

TASARIM DESIGN
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 “GÖZLER DAIMA ÜZERINIZDE”
“Al l  Eyes on You”

“Taşınabilir Sanat” mottosu 
ile yaptığı göz temalı resimlerini 

elbiselere giydiren ressam 
ve tasarımcı Tuğba Yazıcı 

sorularımızı yanıtladı.  
We spoke to painter and designer 
Tuğba Yazıcı, who uses her eye-

themed paintings to decorate her 
dresses, creating wearable artwork. 

RÖPORTAJ / INTERVIEW Şule KÖKTÜRK
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Günlük hayatta her şey yolunda gitmiyor bazen ve böyle 
anlarda insan daha çok ihtiyaç duyuyor fark edilmeye. Ben de 
“sıkıcı” hayatın içine bir espri katmak istedim. Gözleri tüm 
tasarımlarımda kullanarak, gerek yüzeyde gerek astarda, 
kadınımızı motive etmeyi amaçladım. 
Yalnızca giyim mi, yoksa başka alanlar için de tasarım 
yapıyor musunuz?
Sanat üretimimde beni kısıtlayan bir sınır yok, her alanda 
tasarlamayı severim. Moda konusunda kıyafet dışında 
tasarladığım çantalar da var.
“Naive and beautiful” isimli portreniz Paris’te karma bir 
sergide sanatseverlerle buluştu. Nasıl bir deneyimdi?
Daha önce de resimlerimle yer aldığım yurt dışı deneyimlerim 
oldu ama hem resim hem de resmimin tasarımı ile ilk kez 
bir sergiye katıldım. Burada beni çok mutlu eden yorumlarla 
karşılaştım. Çok sevdiğim bir şehir olan Paris’te yaptığım işle 
yer almak gurur vericiydi.
Son koleksiyonunuz “Portofino Women”den söz eder 
misiniz?
“Portofino Women” sıcak yaz koleksiyonumuz. Tasarlarken 
Akdeniz sahillerinden yola çıktım. Denizin değişen tonları ve 
evlerin yansımaları renk yelpazemi oluşturdu ve sıcacık yaz 
mevsimine uygun tiril tiril kumaşlar kullandım. 
Geleceğe dair ne gibi projeleriniz var?
En büyük hayalim New York’ta bir müzede yer almak. 
Projelerimi, çalışmalarımı hep bu motivasyon ile 
yapıyorum. “Taşınabilir Sanat” mottosu ile dünyaya ulaşmak ve 
kalıcı olmak benim yol haritam.  tugbayazici.net  

more than ever to be noticed. I wanted to add some fun into the 
“frustration” of life. I wanted to motivate women by using the eye 
motif in all my designs, either on the outside or the inside.
Do you design just clothes, or have you ventured into 
other areas of design?
I have no restrictions when creating art. I enjoy designing all 
kinds of things. When it comes to fashion, in addition to clothes, 
I’ve also designed handbags.
Your portrait “Naive and Beautiful” was featured 
in a group exhibition held in Paris. What was that 
experience like?
My paintings had been included in exhibitions abroad before, 
but this was the first time I took part in an exhibition with both 
a painting and a design based on my painting. I was very pleased 
with the response I got there. It was an honour for my work to be 
displayed in Paris, a city I love.
Could you tell us about your latest collection, 
“Portofino Women”?
“Portofino Women” is our high summer collection. My designs 
were inspired by the Mediterranean coast. My colour palette was 
formed from the changing tones of the sea and the reflections 
of the houses, and I used very light fabrics suited to the summer 
heat.
What are some of your future projects?
My greatest dream is for my work to be in a museum in New 
York. This is what motivates me through all my projects and all 
my works. I want to reach the world and leave my mark with the 
motto “Wearable Art”.   tugbayazici.net  

TASARIM DESIGN
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Sanat hayatınız nasıl başladı?
Doğa yürüyüşleri yapmayı çok seviyorum. 
Yürüyüşlerde karşıma çıkan, ilgimi çeken 
malzemeleri çantama doldurup biriktirmeye 
başladım. Biriktirdiğim parçalar yaşadığım 
evin bir odasını kaplamaya başladı. Birkaç el 
aleti temin ederek biriktirdiğim malzemeleri 
birbirine bağlayarak primitif hayvan 
figürleri oluşturmaya başladım. Ortaya çıkan 
işlerimi çevremdekiler beğenerek satın 
almaya başladı. Bir süre sonra süreç daha 
kalıcı, özgün ve sağlam işler üretebileceğim 
materyaller aramaya dönüştü.
Çalışmalarınızda ne tür malzemeler 
kullanıyorsunuz?
Çocukluğumda babamın kaporta 
atölyesinde bisiklet modifiye ederdim. 
O zamandan tanıştığım metal türevleri, 
bugün işimin ana malzemeleri oldu. 
Hurdaya çıkmış malzemelerle çalışmayı 
önemsiyorum. Gözden çıkarılan 
malzemeleri yeni bir öykünün içine 

How did your artistic career begin?
I enjoy going for walks out in nature. I began 
to fill up my pack with interesting materials 
that I would come across during my walks. 
Eventually, the pieces I had collected took 
up an entire room in my house. I got a hold 
of some hand tools that I used to fasten the 
different pieces together to create primitive 
animal figures. The people around me liked 
the work that I produced, so I started to 
sell them. After a while, I began to look for 
materials that I could use to create more 
durable, unique and sturdy pieces.
What sort of materials do you use in 
your work?
As a child I used to modify bicycles at my 
father’s car repair workshop. The kinds of 
metal I got to know back then are now the 
main materials of my work. It matters to me 
to use materials that have been thrown away. 
I enjoy incorporating cast-off pieces in new 
stories, re-evaluating them and recycling 

-
“Toplayıp biriktirdiğim 
materyalleri ilk 
gördüğüm anda onların 
hikâyelerini dinliyorum.” 
-
“I listen to the stories of 
the materials I collect from 
the moment I first lay eyes 
on them.” 

TELDEN 
HİKÂYELER
Metal türevleri ve hurdaya çıkmış 
malzemelere hayat vererek onları 
birbirinden güzel heykellere dönüştüren 
sanatçı Ufuk Boy’a, sanatı hakkında merak 
ettiklerimizi sorduk.

Artist Ufuk Boy brings scrap metal and other 
discarded materials to life, transforming 
them into distinct and beautiful sculptures. 
We asked him some questions about his art.
RÖPORTAJ / INTERVIEW Sema USLU

Stories from Wire
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katmak, yeniden değerlendirmek, 
dönüştürmek hoşuma gidiyor. Birbirinden 
farklı malzemelerle oluşan işler homojen 
görünmüyor, bu da işin daha renkli ve 
zengin görünmesini sağlıyor.
Tasarımlarınızın kendilerine ait 
hikâyeleri var mı?
Toplayıp biriktirdiğim materyalleri ilk 
gördüğüm anda onların hikâyelerini 
dinliyorum, zihnimde canlandırıyorum. Bu 
istem dışı bir şey, zihin durmadan üretiyor. 
Daha sonra onları yeni bir hikâyenin içine 
katıyorum. Son dönemde yaptığım işler 
baba ve çocuk arasındaki duygusal duruşa 
odaklanıyor ve bu çalışmalardan oluşan 
“Tel Hikâyeleri” adlı sergim de 8-14 Haziran 
tarihleri arasında Milta Marina Bodrum 
Osmanlı Tersanesi’nde sergileniyor.
Nelerden ilham alırsınız?
Gökyüzünü izlemek bana çok iyi geliyor, 
evreni ve sonsuzluğu hissetmek dünyevi bakış 
açımı unutturuyor ve bana ilham veriyor.

them. Pieces that are made out of a variety 
of materials don’t have a homogenous look, 
which makes them appear richer and more 
colorful.
Do your designs have their own 
stories behind them?
I listen to the stories of the materials I 
collect from the moment I first lay eyes 
on them. I bring them to life in my mind. 
It’s something that happens involuntarily; 
the mind is always producing. Later on, 
I include them in a new story. My most 
recent works have focused on the emotional 
relationship between a father and a child. 
I will be showing them in my exhibition, 
“Wire Stories”, at the Milta Marina Bodrum 
Ottoman Shipyard between June 8-14.
Where do you get your inspiration?
Watching the sky always makes me feel 
good, sensing the universe and the infinite 
helps me forget my worldly perspective and 
inspires me. 

TASARIM DESIGN
Trend ••• hot wire

50 • PEGASUS • HAZİRAN / JUNE 2016





PEOPLE ATTRACT PEOPLE
The Istanbul Modern’s exhibition “People Attract 
People”, which opens on June 2 and runs through 
December 18, features portraits taken over an 
80-year period by 80 different photographers. 
Curated by Merih Akoğul, the exhibition begins 
with portraits by Othmar Pferschy, one of the 
most important documentary photographers of 
the Early Republican Era, and stretches to the 
present day. This wide-ranging exhibition covers 
everything from impressionism to expressionism, 
documentary to art photography, and rural Anatolia 
to modern studio portraiture. By harmoniously 
situating a photo from 80 years ago alongside one 
from only three years ago, the exhibit lets viewers 
follow developments and changes in technique, 
interpretation and socio-economic conditions that 
have taken place over the past 80 years.   
  istanbulmodern.org

80 yıllık süreçte, 80 fotoğrafçının çektiği insan 
fotoğraflarından oluşan “İnsan İnsanı Çekermiş” 
isimli sergi, 2 Haziran’da İstanbul Modern’de açılıyor. 
Küratörlüğünü Merih Akoğul’un üstlendiği sergide 
belge fotoğrafının Cumhuriyet dönemindeki en önemli 
temsilcilerinden Othmar Pferschy’den günümüze 
uzanan dönemde çekilen insan fotoğrafları yer alıyor. 
Sergi, izlenimcilikten anlatımcılığa, belgeselden sanata, 
Anadolu fonundan stüdyonun gelişmiş olanaklarıyla 
üretilen çağdaş portrelere kadar geniş bir yelpazeyi 
kapsıyor. 80 yıl önce çekilmiş bir kareyle, üç yıl önceki 
bir kareyi uyum içinde bir araya getiren sergide 
sanatseverler, insan portrelerini incelerken 80 yıllık 
süreçte gelişen ve değişen teknikleri, yorumları ve 
sosyo-ekonomik koşulları izleme olanağı buluyor. Sergi 
18 Aralık’a dek görülebilir.  

 istanbulmodern.org

İnsan İnsanı 
Çekermiş

SERGİ EXHIBITION
Trend ••• hot wire
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Trend ••• hot wire
SAHNE STAGE Görmeden 

Olmaz
M U S T - S E E

80 Günde Dünya Turu (4-11-18 Haziran)  
Jules Verne’in romanından uyarlanan ve 
ilk kez 2013 yılında Londra’da sergilenen 
“80 Günde Dünya Turu”, Lerzan Pamir’in 
yönetmenliğinde, Mehmet Ergen’in 
çevirisiyle 4, 11 ve 18 Haziran tarihlerinde 
İSTANBUL Akbank Çocuk Tiyatrosu’nda 
sahneleniyor. 
Around the World in 80 Days (4-11-18 June)
This adaptation of Jules Verne’s novel 
“Around the World in 80 Days” was staged 
for the first time in London in 2013. Mehmet 
Ergen’s Turkish translation of the play, 
directed by Lerzan Pamir, can be seen at the 
Istanbul Akbank Children’s Theater on June 
4, 11 and 18.  akbanksanat.com

Karagöz Müzikali (11 Haziran)
Yüzyıllardır Türk toplumunun 
mihenk taşlarından biri olan 
Karagöz ve Hacivat gölge 
oyunu ilk kez bir müzikalle 
seyirciyle buluşuyor. “Karagöz 
Müzikali” 11 Haziran’da İSTANBUL 
Harbiye Cemil Topuzlu 
Açıkhava Sahnesi’nde hayal 
perdesinin kapılarını aralıyor.
Karagöz the Musical (11 June)
The shadow puppet characters 
Karagöz and Hacıvat have 
been a mainstay of Turkish 
folk culture for centuries. Their 
story will be told for the first 
time in musical form when the 
curtain rises on “Karagöz the 
Musical” at the Harbiye Cemil 
Topuzlu Open-Air Theater in 
Istanbul on June 11.

 twitter.com/karagozmuzikali

“Benimle Delirir Misin?” (16 Haziran)
Nikâh masasına gömülen bir aşkın 
ardından bir kadın ve bir erkeğin 
hikâyesi, Mine Artu’nun kaleminden 
Mehtap Bayri ve Necmi Yapıcı’nın 
yorumuyla sahnede. “Benimle Delirir 
Misin?”, 16 Haziran’da İZMİR Bostanlı 
Suat Taşer Tiyatrosu’nda izleyiciyle 
buluşuyor. 
“Will You Go Crazy With Me?” (16 June) 
Mine Artu’s play tells the story of what 
happens to a couple whose love dies 
the instant they exchange their wedding 
vows. “Will You Go Crazy With me?” 
will be at the Izmir Bostanlı Suat Taşer 
Theater on June 16, with Mehtap Bayri 
and Necmi Yapıcı in the leading roles.

 istanbulmeydansahnesi.com

Ferhangi Şeyler
Gündelik olayların Ferhanca 
bir mizah penceresinden 
değerlendirilmesi olan, Ferhan 
Şensoy’un tek kişilik oyunu 
“Ferhangi Şeyler”, 6-7 Haziran’da 
ANKARA’da, 15 Haziran’da MANİSA’da, 
13, 14 ve 16 Haziran’da İZMİR’de, 18 
Haziran’da AYDIN’da sahne alıyor. 
Ferhany Things
Ferhan Şensoy’s one-man show 
“Ferhany Things” takes a look at 
the events taking place in daily life 
through a humorous, Ferhanesque 
perspective. Performances of 
“Ferhany Things” can be watched 
in Ankara on June 6-7, Manisa on 
June 15, Izmir on June 13, 14 and 16 
and Aydın on June 18.

 ortaoyuncular.com
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SİNEMA CINEMA İzlemeden 

Olmaz
M U S T - W A T C H

Vurgun The Trust 
(03 Haziran-June)
Las Vegas Polis 
Departmanı’nda çalışan 
iki polis memuru bir 
uyuşturucu operasyonuyla 
ilgili bir bilgiye rastlar ve 
macera başlar. Nicolas 
Cage ve Elijah Wood’un 
başrolde olduğu, Alex 
ve Benjamin Brewer’in 
yönettiği film 3 Haziran’da 
seyirciyle buluşuyor. 
Two officers working in the 
Las Vegas Police Department 
accidentally come across 
some information about a 
drug investigation – and the 
adventure begins. Starring 
Nicolas Cage and Elijah 
Wood, directed by Alex and 
Benjamin Brewer, the film will 
be in theaters on June 3.

Robinson Crusoe (17 Haziran-June)
Daniel Defoe’nun klasiği “Robinson Crusoe”nun ilk üç 
boyutlu animasyon uyarlaması filmin yönetmenliğini 
Vincent Kesteloot yapıyor. Türkçe seslendirmesini Yekta 
Kopan ve Buğra Gülsoy gibi ünlü sanatçıların üstlendiği film 
17 Haziran’da seyirciyle buluşuyor.
This first 3-D animated adaptation of Daniel Defoe’s classic 
novel “Robinson Crusoe” was directed by Vincent Kesteloot. 
Yekta Kopan and Buğra Gülsoy are among the well-known 
actors whose voices appear in the Turkish version of the film. 
In cinemas on June 17.

Fırtınalı Hayatlar
Genius (10 Haziran-June)
Hemingway, Fitzgerald gibi dâhi yazarların editörü Max 
Perkins’in günlüklerinden uyarlanan film, editörün hayat 
hikâyesini konu ediniyor. Michael Grandage’in yönettiği, 
Nicole Kidman, Jude Law ve Colin Firth’ın başrolleri paylaştığı 
film 10 Haziran’da gösterimde.  
“Genius” takes as its subject the life of Max Perkins, who 
worked as an editor for such genius writers as Hemingway and 
Fitzgerald. Adapted from Perkins’ diaries, the film was directed 
by Michael Grandage and stars Nicole Kidman, Jude Law and 
Colin Firth. In cinemas June 10.

Ve Panayır Köyden Gider
And The Circus Leaves 
Town (10 Haziran-June)
Türk sinemasının üç 
kuşak oyuncusunu; İlyas 
Salman, Cem Davran ve 
Engin Altan Düzyatan’ı 
bir araya getiren f ilm, 
geçmişini sorgulayan 
bir adamın, küçük bir 
köyde yaşadığı tuhaf 
olayları anlatıyor. Mete 
Sözer’in yönettiği f ilm                      
10 Haziran’da gösterimde.
The f ilm brings together 
actors from three 
generations of Turkish 
cinema: İlyas Salman, 
Cem Davran and Engin 
Altan. It focuses on the 
strange events that befall 
a man in a small village 
as he questions his past. 
Directed by Mete Sözer, 
the f ilm hits cinemas on 
June 10.
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KONSER CONCERT Dinlemeden 

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

Patti Smith (23 Haziran)
1975’te çıkardığı ilk 

albümü “Horses” ile 
punk-rock öncüsü olan 
müzik dünyasının “bilge 

kadını” Patti Smith, 23 
Haziran’da İSTANBUL Zorlu 
PSM’nin konuğu oluyor. 

Müzisyen, besteci, şair ve 
yazar kimliği ile bir efsane 

olan Smith, hayranlarına 
unutulmaz anlar yaşatıyor. 

(23 June) The music world’s 
“wise woman” Patti Smith 

spearheaded the punk-rock 
movement in 1975 with her 

first album, “Horses”. On 
June 23, she’ll be performing 

at the Istanbul Zorlu PSM. 
A renowned musician, poet 

and an author Smith and 
her fans will have a night to 

remember.zorlupsm.com

Sigur Ros (11 Haziran)
Albümleriyle olduğu kadar, görsel ve işitsel anlamda zirve 
yapan, dillere destan canlı performanslarıyla da büyük ilgi 
gören İzlandalı grup Sigur Ros, 11 Haziran’da, İSTANBUL Zorlu 
Performans Sanatları Merkezi’nde (PSM) müzikseverlerle 
buluşuyor. 
(11 June) The Icelandic band Sigur Ros have become known 
as much for their albums as they have for their legendary live 
performances, which reach the heights of audio-visual art. The 
band will be performing for fans at the Istanbul Zorlu Performing 
Arts Center (PSM) on June 11.

 zorlupsm.com

Nâzım Hikmet’i 
Anma Konseri (3 Haziran)
Büyük usta Nâzım Hikmet, 
ölümünün 53’üncü yılında, 3 
Haziran’da ANKARA Mozarthaus 
Konser Evi’nde özel bir 
konserle anılıyor. Arif 
Melikov’un müzikleri eşliğinde 
piyanist Güler Demirova 
Györffy, soprano Demet 
Gürhan ile şiir ve anlatımda 
Derya Kaya’yı dinliyoruz.  
Nazım Hikmet Memorial Concert 
(3 June) The great poet Nazım 
Hikmet will be remembered on 
the 53rd anniversary of his death 
with a special concert on June 
3 at the Ankara Mozarthaus 
Concert Center. Pianist Güler 
Demirova Györffy will be 
performing music by Arif Melikov, 
accompanied by soprano Demet 
Gürhan and narration by Derya 
Kaya.  mozart-haus.com

Sıla (3 Haziran)
Söz ve bestesi 
kendisine ait şarkılarla 
müzik listelerinin üst 
sıralarındaki yerini 
daima koruyan Sıla, yeni 
albümü “Mürekkep” ile 3 
Haziran’da İZMİR Arena’da 
sahne alıyor. Sıla’nın yine 
zirvede olan albümündeki 
12 şarkının hepsinin 
sözleri kendisine ait. 

(3 June) Sıla’s music and 
lyrics consistently 

win her a place at 
the top of the music 
charts. Her new 
album, “Mürekkep” 

is no different. All 12 
songs on the album are 

credited to Sıla herself, 
and she will be performing 

them live on stage at the 
İzmir Arena on June 3.

 silagencoglu.com.tr
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KİTAP BOOK Okumadan 

Olmaz
M U S T - R E A D

Azraa-Eel Menkıbeleri (Uğur Batı)
Everest Yayınları’ndan çıkan 
Azraa-Eel Menkıbeleri, Batı 

fantastik romanlarının ötesinde, 
yerel unsurlarla çok zengin bir 
hayal dünyası sunuyor. Gizemli 

ve fantastik bir “Osmanlı” dünyası 
kurarak anlatılan olağanüstü olaylar, 
24 ayrı hikâye başlığı altında tek bir 

sonda kurgulanıyor.
 Legends of Azrael (Uğur Batı)

Legends of Azrael, published by 
Everest, goes beyond the boundaries 

of Western fantasy fiction, offering 
an imaginary world enriched with 
local elements. The extraordinary 

events taking place within a 
mysterious and fantastic “Ottoman” 

world are told in 24 separate stories 
that culminate in a single ending.

Elmer (David McKee)
İngiliz yazar David McKee tarafından yaratılan 
Elmer serisi Mikado Yayınları’ndan çıkıyor. Elmer, 
maceralarıyla anne-babaların çocuklarına aşılamaya 
çalıştığı hoşgörü, barış, dayanışma, iletişim ve 
kuşaklar arası sevgi gibi kavramları anlatıyor.
Elmer (David Mckee)
Mikado Books is publishing the Turkish translation of 
Elmer, the children’s series written by British author 
David Mckee. Elmer’s adventures help parents teach 
important concepts like tolerance, peace, solidarity, 
communication, and inter-generational love.

Kaderin Bir Cilvesi 
(Hasan Öztoprak)
Hasan Öztoprak dördüncü 
romanında İstanbul’u 
merkezden taşraya doğru 
dolaşıyor; kahramanının bir 
sabahçı kahvesinde hayata 
yeniden tutunmasını, aşkı 
buluşunu ve sarsıcı bir sona 
doğru şuursuzca gidişini 
anlatıyor. Roman, Tekin 
Yayınevi’nden çıkıyor.
A Twist of Fate (Hasan Öztoprak)
Hasan Öztoprak’s fourth novel 
wanders from the center of 
Istanbul to its outlying suburbs. 
Its protagonist finds renews 
his interest in life at an early-
morning coffee shop, finds 
love, and unwittingly stumbles 
towards a shocking end. 
Published by Tekin Books.

Gözyaşı Konağı (Şebnem İşigüzel)
1876 yılı baharında gayrimeşru bebeğini doğurmak 
üzere evin erkeklerinden habersiz Büyükada’ya 
gönderilen gencecik bir kadının neşeli, aşk dolu, 
hayat dolu hikâyesini anlatan Gözyaşı Konağı, 
İletişim Yayınları’ndan çıkıyor.
Mansion of Tears (Şebnem İşigüzel)
Mansion of Tears tells the joyful, loving, and lively 
story of a young woman who, unbeknownst to the 
men in her family, is sent to Buyukada in the summer 
of 1876 to give birth to an illegitimate child. Published 
by İletişim Publications.
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Dördüncü albümünüz olan “Kalbe Kördüğüm” 
dinleyicilerle buluştu. Albümü oluştururken nelerden 
esinlendiniz? 
“Kalbe Kördüğüm”de İstanbul üzerinden kişisel hikâyelerimizi 
anlatıyoruz. Bu sebepten ötürüdür ki, albümde oldukça baskın 
bir İstanbul havası mevcut. Eğlenceli, siyasi hicivler; yalnızlık ve 
korku teması yine bu albümümüzde şarkılardaki yerini aldı. 
Nasıl tanımlarsınız bu albümü?
Özünde sakin, olgun ve yalın bir albüm. Grubun ruhsal olarak 
bir dönemden başka döneme geçişini ve İstanbul ile kurduğu 
ilişkiyi yansıtıyor. Aynı zamanda nefes almakta zorlandığımız şu 
günlerde bize şifa olan bir albüm.

Your fourth album, “Kalbe Kördüğüm (Knotted Heart)”, 
has just been released. What were your inspirations in 
making the album?
“Knotted Heart” tells our personal stories, with Istanbul as the 
background setting. That’s why the atmosphere of Istanbul 
permeates the entire album. Alongside entertaining, political satire, 
the songs on this album again address issues of loneliness and fear.
How would you describe this record?
Fundamentally, it’s a calm, mature and lean album, reflecting the 
spiritual transcendence of the band from one era to another and 
our relationship with Istanbul. During these times when we find it 
hard to breathe, it’s also become our cure.

HAKKINDA ABOUT
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İÇLERİNDEN GELDİĞİ GİBİ
Straight  from the Hear t

Bir lise hayalinin vücut bulmuş hâli olan GECE grubunun macerası, 
Eren’le Can’ın lise yıllarında bir araya gelip içlerinden gelen sesleri 

çıkarmalarıyla başlamış; Gökçe ve Erdem’in dahil olmasıyla son hâlini 
almış. GECE grubu sorularımızı yanıtladı. 

A high school dream come true, a Turkish rock band GECE’s story begins 
with Eren and Can, who started playing music that came from their hearts 
back in high school. The group took its final form with the addition of Gökçe 

and Erdem. The band members answered our questions.
RÖPORTAJ / INTERVIEW Şule Köktürk
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Albümünüzün açılış şarkısı “Gönder Gelsin”in klibini 
boks ringinde çektiniz. Bu tercihinizin nedeni nedir?
“Gönder Gelsin”in eğlenceli bir merhaba olduğunu 
düşünüyoruz, sonuna kadar bir motivasyon şarkısı. Şarkıyı 
boks ringinde çekmemizin sebebi ise şarkının sözlerinin ve 
ritminin boks temasıyla örtüştüğünü düşünmemiz. Klibi 
boks ringinde çekmek aslında şarkıyı kaydederken aklımıza 
gelen bir fikirdi. Yönetmenimiz Gürcan Keltek de bu fikir ile 
çalışmaya sıcak yaklaştı ve kendimizi ringde bulduk.
Sahne sizin için ne anlam ifade ediyor? 
Sahne bu işin temel unsuru. Albüm dahil her şeyi sahnede 
dinleyicilerle buluşmak için yapıyoruz.
En sevdiğiniz, sizde en çok iz bırakan şehirler 
hangileri?
Can Baydar: Köln, Mikonos.
Eren Çilalioğlu: St. Petersburg, New York, Londra.
Gökçe Balaban: New York, Amsterdam, Halkidiki.
Erdem Başer: Sinop, Gaziantep.
Valizinizden neler eksik olmaz? Seyahatlerinizden 
nelerle dönersiniz?
Can Baydar: Seyahatlerimde gittiğim şehirlerin, ülkelerin 
ruhunu bana hatırlatacak şeyleri toplarım. Bazen bir süs 
eşyası bazen bir enstrüman olabilir bu. Bavulumdan ise dergi 
ve kitaplar eksik olmaz.
Gökçe Balaban: Valizime okunacak birkaç şey koyarım 
mutlaka. Gittiğim yerlerden plaklar ve oraya özgü 
biralarla dönerim.
Eren Çilalioğlu: Temiz tişört eksik olmaz. Gittiğim bölgeye 
özel eşyaları toplamaya çalışırım.
Erdem Başer: Diş fırçası ve diş macunu.
Çok isteyip de henüz gidemediğiniz bir şehir var mı? 
Can Baydar:  Kuzey Kore.
Eren Çilalioğlu: İzlanda, Alaska, Hindistan, Tokyo.
Gökçe Balaban: Londra, San Francisco, St. Petersburg ve 
Tokyo diyebilirim.
Erdem Başer: Küba.

You shot the video for the album’s opening song, 
“Gönder Gelsin (Send it Away)”, in a boxing ring. Why did 
you choose that setting?
We think of “Gönder Gelsin (Send it Away)” as a fun way to say 
hello, and it’s a totally motivational song. The reason we shot 
the video at a boxing ring is that we think that the lyrics and 
the rhythm of the song both go well with the theme of boxing. 
Actually, the idea of shooting the video in a boxing ring occurred to 
us when we were recording the song. Gürcan Keltek, our director, 
thought it was a good idea, too, so we ended up getting in the ring.
What does being on stage mean to you?
The stage is the basis for all. Everything we do, including an album, 
is so we can get on stage in front of an audience. 
What are your favourite cities, the ones that have 
impressed you the most?
Can Baydar: Cologne, Mykonos.
Eren Çilalioğlu: St. Petersburg, New York, London.
Gökçe Balaban: New York, Amsterdam, Chalkidiki.
Erdem Başer: Sinop, Gaziantep.
What’s never missing from your suitcase? What do you 
bring back from your trips?
Can Baydar: I collect things that will remind me of the soul of 
the cities and countries I’ve visited. It might be a souvenir, or a 
musical instrument. When it comes to my suitcase, it has to have 
books and magazines.
Gökçe Balaban: I always have a few things to read in my suitcase. 
I’ll bring back vinyl records and local beers from where I’ve been.
Eren Çilalioğlu: Clean t-shirts are a must. I try to collect things 
particular to the place I’ve been.
Erdem Başer: Toothbrush and toothpaste.
Are there any cities/countries you want to visit but 
haven’t had the chance to yet?
Can Baydar: North Korea.
Eren Çilalioğlu: Iceland, Alaska, India, Tokyo.
Gökçe Balaban: London, San Francisco, St. Petersburg, Tokyo.
Erdem Başer: Cuba. 

HAKKINDA ABOUT
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Ayak  Uyd u ruyoru m”“ Şeh ri n  Ritm i ne
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RÖPORTAJ / INTERVIEW Şule KÖKTÜRK

“I step into the 
rhythm of the city”

Ayak  Uyd u ruyoru m”“ Şeh ri n  Ritmi ne

Oyuncu Onur Tuna, yeni sezonda yer alacağı projeden seyahat tercihlerine ve 
bitmeyecek aşkına kadar pek çok şeyi Pegasus Magazine okurları için anlattı. 

Actor Onur Tuna shared his thoughts about his projects for the new season, his 
travel preferences and his undying love with the readers of Pegasus Magazine.

BARSELONA BARCELONA

FETHİYE
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iyatro, müzik, basketbol derken 
oyunculukta karar kılmış Onur 
Tuna. Rol aldığı sinema filmleri 
ve dizilerdeki performansıyla 
Türkiye’nin jönleri arasında yerini 
alan yakışıklı oyuncu, bu arada 

70 besteye de imzasını atmış. “Filinta” dizisiyle 
oyunculuk kariyerinde önemli bir sıçrama yapan 
Tuna’yı önümüzdeki sezonda “Cesur Yürek” isimli 
bir politik aksiyonda izleyeceğiz. Temmuz ayı 
içerisinde çekimlerine başlanacak ve Show TV’de 
yayınlanacak dizisiyle ilgili de açıklamalar yapan 
Onur Tuna, bu ayki konuğumuz.
Öncelikle okurlarımızla sizi tanıştıralım. Onur 
Tuna’yı nasıl tanımlarsınız?
Ben şuyum ben buyum demek o kadar zor ki aslında. 
1985 yılında, Gelibolu’da doğmuş bir çocuk… Erken 
yaşta müziğe ve sahneye başlıyor. Daha sonra 
basketbol giriyor hayatına, liseyi Bursa’da bitiriyor. 
Dokuz Eylül Üniversitesi’nde İktisat Fakültesi’ne 
gidiyor. Bu sırada İzmir Müjdat Gezen Sanat 
Merkezi’nde tiyatro eğitimi alıyor. Ege Üniversitesi 
Sanat Musiki Konservatuarı’nda 1,5 yıl eğitim 
görüyor. Sonra İstanbul… 
Tiyatroya yönelmenize sebep olan nedir?
Aslında bu çok geniş bir yelpaze. Oyunculuğu 
seven müziği de sever, resmi de, heykeli de. O 
geniş yelpazeyi zihnim aldı, daha çok sevdim. 
Profesyonel olarak mesleğimi icra etmeye 
başlayınca da daha başarılı olacağımı ve ileriye 
yönelik düşünebileceğimi gördüm.

Our guest this month is Onur Tuna. Before settling on 
acting as a career, Tuna tried out music and basketball 
as well as the theater. While he’s penned 70 songs, his 
performances on TV and in film, together with his good 
looks, have established him as one of Turkey’s leading 
men. The TV series “Filinta” was a major stepping 
stone in his career, and next season we’ll be watching 
him in “Cesur Yürek (Brave Heart)”, a political action 
drama that starts shooting in July for broadcast on 
Show TV. 
First, let’s introduce you to our readers. How 
would you describe Onur Tuna?
It’s very difficult to say I’m this or that. A boy born in 
1985 in Gelibolu... From an early age he began acting 
and music. Later, basketball entered his life. He 
completed high school in Bursa. He studied Economics 
at Dokuz Eylül University. During that time, he was 
studying acting at the Müjdat Gezen Art Academy 
in Izmir. He spent one-and-a-half years at the Ege 
University Music Conservatory. Then, to Istanbul...
What was it that brought you to acting?
Actually, it’s a wide umbrella. Someone who likes acting 
also likes music, painting, and sculpture. I latched on to 
that umbrella, and I rather liked it. Then I understood 
that if I were to treat it as a profession, I’d be more 
successful, and I’d be able to make plans for the future.
You played the protagonist, Mustafa, in the 
TV series “Filinta”, which began in 2014 and is 
continuing in the new season. What was the 
most memorable scene of the series for you?
There are so many, because it was a long adventure... 

Portre ••• portrait
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2014 yılında başlayan ve yeni sezonda da 
devam edecek olan Filinta dizisinde başrol 
oyuncusu Mustafa’yı canlandırdınız. Dizinin sizi 
en çok etkileyen sahnesi hangisiydi?
O kadar çok ki… Çünkü uzun bir serüvendi. 56 bölüm 
sürdü ve bugüne kadar Türkiye’de denenmemiş 
bir işti. Birçok sahne var ama halatla fırlatıldığım 
aksiyon sahnesi ve Mehmet Özgür’ün canlandırdığı 
Kadı Gıyasettin’in öldüğü drama sahnesi beni en çok 
etkileyen sahnelerdi. 
Set sırasında bir kaza da geçirmişsiniz. 
Öncelikle geçmiş olsun. Nasılsınız şimdi?
Daha iyiyim. Güçlendirdik sırtımı. Kötü bir dönemdi; 
yüzlerce iğne yedim, kalkamadım, yürüyemedim ama 
sahneye devam ettik. Zorlu bir süreçti. Şimdi daha iyiyim. 
Filinta dizisi önümüzdeki sezon sizsiz devam 
edecek. Yeni bir dizide rol alacak mısınız?
Evet. Yeni dizinin adı “Cesur Yürek” ve bu dizide 
“Ömer”i canlandıracağım. Cesur bir çocuk (gülüyor). 
Bir dönem dizisi değil. Gündem dizisi, politik aksiyon 
diyebiliriz. Ömer, ailesine, dostlarına, mahalle 
ilişkilerine bağlı; onlar için kendi canını feda etmekten 
çekinmeyecek bir adam. 

It lasted 56 episodes, and it was something that 
had never been attempted in Turkey. Of the many, 
there were two scenes that left a mark on me: the 
action scene where I swung on a cable, and the 
dramatic scene of the death of Judge Gıyasettin, 
played by Mehmet Özgür.
You also had an accident on set. I hope 
you’ve recovered. How do you feel 
these days?
I’m better. My back is stronger. It was a hard time, 
I had to have hundreds of shots, I couldn’t stand 
up, couldn’t walk. But we kept filming. It was 
difficult, but I’m better now.
“Filinta” will be continuing without you in 
the upcoming season. Will you be acting in 
another series?
Yes. The series is called “Cesur Yürek (Brave 
Heart)”, and I’ll be playing Ömer. He’s a brave lad 
(laughs). This series isn’t a period piece, it’s set in 
the present, a “political-action” series, so to speak. 
Ömer is a man bound to his family, friends and 
neighborhood, and he wouldn’t hesitate to give up 
his life for them.
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Quattro Logistics, offering professional 

solutions varying from road freight to sea and air 

freight with 100% Turkish capital ensures on-time 

delivery and ful�lls your needs thanks to the 

company owned vehicle �eet all equipped

with 24-hour satellite tracking systems and 
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www.quattrolojistik.com

%100 Türk sermayesiyle kara yolu taşımacılığından hava ve 

deniz yolu taşımacılığına kadar birçok alanda profesyonel 

çözümler sunan Quattro Lojistik, Euro 5 standartlarındaki 

24 saat uydu takip sistemine sahip izlenebilir genç özmal 

araç filosuyla hem zamanında teslimat sağlar hem de 

ihtiyaçlarınızı tam anlamıyla karşılar.



70 besteniz ve “Acın verdi” ve “Tıpkı sen” isimli 
iki şarkınız bulunuyor. Oyuncu olmasaydınız 
sizi sahnede dinleyebilir miydik ya da ileride 
sahnede görebilir miyiz?
Yazıp çizmeyi seviyorum ama dört duvar 
müzisyeniyim. Seviyorum ama iddialı değilim, 
oyuncuyum. İlerleyen zamanlarda müzik olabilir 
belki… Kişi hazırsa tesadüfler onu bulur, hazır değilse 
tesadüfler etrafında dolaşmaya devam eder hayatta. 
Hazır olduğunuzda o size çarpıyor zaten. 
Onur Tuna’nın gelecekle ilgili planları neler?
“Yaşayacağınız günü planlamaktansa, uyandığınız 
günü iyi koordine edin” prensibi ile hareket ediyorum. 
Hayat, elastikiyeti yüksek bir kavram. Uzun vadeli 
planlar yaptığınızda özellikle bizim işimizdeki 
insanlarda sapma payı çok yüksek. 
Sizi en çok etkileyen müzisyenler, sanatçılar ve 
sanat eserleri neler?
Çok sayabilirim ama Philip Glass, Ludovico Einaudi, 
Avishai Cohen, BB King, Perfect Circle, Queens of 
the Stone Age en çok dinlediklerim. Antoni Gaudí, 
bence dünya için özel bir adam, Salvador Dali ve 
Rembrandt Harmenszoon van Rijn için de aynı şeyleri 
söyleyebilirim.
Ailenize ve dostlarınıza bağlı mısınızdır?
Tabii ki… Aileme çok bağlıyım, onlar da bana çok bağlı. 
Çok uzun yıllar önce kurduğumuz dostluklarımız 
sürüyor. Üniversiteden arkadaşlarımın klinikleri var, 
kapılarını çalıp ben geldim diyebiliyorum.
Yeğeniniz Zeynep’in sizin için ayrı bir yeri var 
sanırım…
O ayrı bir kutup (gülüyor). O doğduktan sonra işler 
biraz değişti; sorumluluklarım arttı. Özlemek daha 
başka bir anlam kazandı. 

You’ve composed 70 songs and have 
recorded two of them, “Acın Verdi” and “Tıpkı 
Sen”. If you hadn’t become an actor, might 
we have listened to you on stage – or might 
we do so in the future?
I like writing songs, but when it comes to singing, I 
like to do it in the shower. And while I enjoy singing, 
I’ve no ambitions in that area. I’m an actor. Maybe 
in the future... When you’re ready, the opportunities 
line up. If you’re not, you’ll keep circling around 
opportunities; when the time is right, one will hit 
you on the head.
What are Onur Tuna’s dreams and plans for 
the future?
“Don’t plan for the future, just plan well for today” is 
a precept I like to follow. There’s a lot of elasticity in 
life. When you make long-term plans, especially in 
our line of work, they’re likely to go astray.
Which musicians, artists and artworks have 
affected you the most?
I could name quite a lot, but the music I listen to 
most is by Philip Glass, Ludovico Einaudi, Avishai 
Cohen, BB King, Perfect Circle and Queens of the 
Stone Age. I think Antoni Gaudi was a special gift to 
the world, and I could say the same for Salvador Dali 
and Rembrandt Harmenszoon van Rijn.
Your devotion to your family and friends is 
well known.
Of course... I’m very tied to my family, and they’re 
tied to me. I have friendships that go back ages. Some 
of my friends from university run clinics today, and I 
can knock on their doors at any time.
I think you have a special bond with your 
niece, Zeynep...
She’s something else altogether (laughs). After 
she was born, things changed a little, I had more 
responsibility. The idea of missing someone took on 
a whole new meaning. 

Portre ••• portrait

FETHİYE

AMSTERDAM

-
“Kişi hazırsa 
tesadüfler 
onu bulur, 
hazır değilse 
tesadüfler 
etrafında 
dolaşmaya 
devam eder 
hayatta.”
-
“When you’re 
ready, the 
opportunities 
line up. If you’re 
not, you’ll keep 
circling around 
opportunities.”
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Onun büyüdüğünü görmek bambaşka bir duygu. 
Bitmeyecek bir aşk Zeynep benim için. Huy olarak 
çok benzer taraflarımız var. Biraz deli dolu bir kız. 
Erkek gibidir, narin bir çocuk değil. O yüzden daha iyi 
oynayabiliyoruz.
Seyahat tercihleriniz neler? Seyahat sırasında 
yanınızda mutlaka bulunmasını istediğiniz veya 
gittiğiniz yerlerde mutlaka olmalı dediğiniz bir 
şey var mı?
Tanzanya’yı da severim, Paris’i de… Oynadığım 
dizinin sezon finali sonrası için önceden planlar 
yapıyorum: Tanzanya’ya gideceğim, Dubrovnik’e 
gideceğim, Amsterdam’a gideceğim gibi ve bunları 
gerçekleştiriyorum. Özel bir seyahat tercihim yok 
ama bence Ege kıyıları da mükemmel; dünyanın en 
iyi tatil beldelerini Ege kıyılarında görebiliyoruz. 
Seyahat ettiğim yerlerden özel bir beklentim de yok 
aslında. Gittiğim yerin ritmine ayak uydurmayı daha 
çok seviyorum. Fethiye-Faralya’dan yeni döndüm. 
Orada çadırda kaldım, telefonum bile çekmiyordu, 
her yer kayalıktı. Bazen dalga sesinden uyuyamadım, 
sabahları da dalga sesiyle uyandım. Fakat kimi 
zaman spa küvetli bir yerde de uyuyabiliyorsunuz. 
Her yerin tadı ayrı. 
Sizi en çok etkileyen ülke, şehir veya 
mekân neresi?
Amsterdam, Nürnberg, Berlin ve Münih mükemmel 
şehirler. Sanırım en çok Amsterdam’ı sevdim. Orada 
araba göremiyorsunuz. Görseniz bile arabalar 30 
kilometre hızla gidiyor. Şehir içinde bisikletle ulaşım 
hâkim, bisikletlerin üzerinde de takım elbiseli 
insanlar var. Makam araçlarıyla dolaşmıyorlar, 
bisikletle işe gidiyorlar. Şehrin mimari yapısı ve tarihi 
de çok etkileyici. 

Watching her grow up is something else. I love her 
unconditionally. When it comes to personality, 
Zeynep and I are very much alike. She’s a bit of a 
wild child, a tomboy, not delicate at all. That’s why 
we love playing together.
How do you like to travel? Is there anything 
you always take with you on a trip or that you 
think should be available wherever you go?
I like Tanzania just as much as I like Paris... I’ll 
make plans for what to do after the season finale 
of the series I’m acting in – to go to Tanzania, or 
Dubrovnik, or Amsterdam – and then I’ll follow 
through with them. I have no special preferences, 
but I think the Aegean coast is spectacular, you can 
find some of the world’s best holiday towns on the 
Aegean. I don’t really have any special expectations 
when I travel, I like to step into the rhythm of the 
place I’m visiting. I just got back from Faralya, 
in Fethiye. I slept in a tent, there was no mobile 
reception, just rocks everywhere. Some nights the 
sound of the waves kept me up at night, and the 
same sound woke me up in the morning. But you 
might also wake up someplace with a hot tub. Every 
place has its own flavor.
What country, city, or location has 
impressed you the most?
Amsterdam, Nuremberg, Berlin, and Munich are 
wonderful cities. I think I liked Amsterdam best. 
You won’t find a car there. If you do see one, it’s not 
doing more than 30 km per hour. Bicycles rule in 
the city. You’ll see people riding bikes in three-piece 
suits. Even diplomats ride bicycles to work instead 
of using official vehicles. The city’s architecture and 
history are also very impressive. 

-
“Yaşayacağınız 
günü 
planlamaktansa, 
uyandığınız günü 
iyi koordine 
edin.”
-
“Don’t plan for the 
future, just plan 
well for today.”
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PİLOT BABALAR,
PİLOT EVLATLAR

Pi lot  Fathers,  Pi lot  Chi ldren

Babalar Günü’nde bir de Pegasus Hava Yolları’ndaki pilot babaları ve onların 
pilot çocuklarını dinleyelim dedik ve onlarla güzel bir sohbet gerçekleştirdik. 

For this Father’s Day, we thought we’d enjoy having a chat with some of 
Pegasus Airlines’ pilot fathers and their pilot children.

RÖPORTAJ / INTERVIEW Sema USLU
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METİN BAYSAL                        

11 senesi Pegasus Hava Yolları’nda olmak üzere 42 
senedir uçmaktayım. Havacılık birçok gencin olduğu gibi 
benim de en büyük hayalimdi. 70’li yıllarda pilotluk en 
ayrıcalıklı mesleklerden biriydi. Tabiri caizse şövalyelik 
gibi bir şeydi. Tabii ki o zamanlarda lise yıllarında olan her 
genç gibi ben de bu hayatın içinde olmak istedim.

Açıkçası bir kadın pilot olarak yaşayabileceği zorlukları 
düşünerek ilk başta kızımın pilot olmasına çok sıcak 
bakmamıştım. Ancak senelerce bu arzusunu dile getirdiğini 
gördükçe ve başka bir meslekte mutlu olamayacağını fark 
ettiğim noktada kendisine destek olmaya karar verdim. 
Sonuçta o da havacılığın içinde büyümüştü ve bu tutkusu 
benim için anlaşılabilir bir şeydi. Zaten senelerdir pilot 
olmak istiyordu. Benimle oturup ciddi olarak konuşmadan 
önce eğitimiyle ilgili tüm araştırmasını yapmıştı. Süreçte 
üzerine düşen sorumlulukların fazlasıyla farkındaydı. Bu 
noktadan sonra bana düşen ona destek olmaktı. 

Henüz kızımla aynı kokpitte uçma şansını 
yakalayamadım ancak umuyorum ki uçtuğumuz gün benim 
için hayatımın en unutulmaz günlerinden biri olacak.

Kızıma havacılıkla ilgili her konuda elimden geldiğince 
yardımcı olmaya çalışıyorum. Evde iki pilot olunca 
bir araya geldiğimizde ağırlıklı olarak havacılıkla ilgili 
konulardan bahsediyoruz. Tecrübelerimi her fırsatta 
kızımla paylaşıyorum. Onun her açıdan donanımlı ve işine 
saygılı bir birey olması için her türlü desteği vermeye 
çalışıyorum.

DUYGU BAYSAL                        

Sekiz aydır Pegasus Hava Yolları’nda yardımcı pilot olarak 
uçuyorum. Mesleğimi çok severek yapıyorum, sevdiğin işi 
yapmanın başarı için çok önemli olduğuna inanıyorum. 

Eminim ki babamın ve havacılığın içinde geçen 
çocukluğumun bu kararımda etkisi olmuştur. Çocukken en 
kıymetli oyuncaklarım babamın aldığı helikopter ve uçaklardı.

Eğitimim süresince babamın tavsiyeleri ve tecrübelerinden 
yararlandım. Bana kokpitte yalnız da kalabileceğimi düşünerek 
kendimi daima geliştirmemi söyledi. Herhalde bana verdiği en 
önemli öğüt buydu. Hem kaptanın görev ve sorumluluklarını 
hem de kendi sorumluluk alanımı en iyi şekilde öğrenmem için 
çalışmanın önemini hep hatırlattı. 

Babamla henüz birlikte uçamadık. Birlikte uçacağımız 
günü iple çekiyorum; benim için inanılmaz bir tecrübe 
olacağını düşünüyorum. Onun birikim ve bilgisinden kokpitte 
yararlanma imkânımın olmasını çok isterim.

Babamla birbirimizin uçuşlarını fırsat oldukça Flight 
Radar programından takip etmeyi alışkanlık hâline getirdik. 
Genelde telefonla birbirimizi aramadan önce saat kaçta 
indiğimizi ve nerde olduğumuzu biliyor oluyoruz. Aynı mesleği 
yapıyor olmak aynı dili konuşmak gibi bir şey; zorluklara da 
güzelliklere de aynı pencereden bakıyorsunuz.

Bir keresinde yaşlı bir amca uçuş sonunda beni yakalayıp 
“Kızım, Duygu Baysal kaptan sen misin? Çok teşekkür 
ederim beni sağ salim getirdiğin için. Bizler sizinle gurur 
duyuyoruz” demişti. İçten teşekkürü karşısında çok 
duygulanmıştım. 
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METİN BAYSAL&DUYGU BAYSAL

AYNI MESLEĞI YAPIYOR OLMAK AYNI DILI 
KONUŞMAK GIBI BIR ŞEY; ZORLUKLARA 

DA GÜZELLIKLERE DE AYNI PENCEREDEN 
BAKIYORSUNUZ.

WORKING IN THE SAME PROFESSION IS LIKE 
HAVING A SHARED LANGUAGE, YOU’RE LOOKING 

OUT THE SAME WINDOW ON THE BEAUTY AS 
WELL AS THE HARDSHIPS.
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METİN BAYSAL                              

I’ve been flying for 42 years, 11 of them with Pegasus 
Airlines. Like many youngsters, I dreamed of becoming 
a pilot. In the 1970s, being a pilot was one of the most 
exclusive jobs there was. It was like being a knight. Of 
course, back then, like every other young person in high 
school, I wanted to be a part of that life.

I must admit, in the beginning, I worried about the 
problems my daughter might face as a woman pilot, and 
I wasn’t really thrilled by the idea. But for years she kept 
talking about her desire to become a pilot, and when I saw 
that, and realized that she wouldn’t be happy with any 
other career, I decided to support her. After all, she grew 
up with aviation, and her passion was something I could 
understand. In fact, she’d wanted to become a pilot for 
years. Before sitting down with me and having a serious talk 
about it, she’d researched everything about the training. 
I realized that she was acutely aware of the responsibility 
she’d be undertaking. After that, my job was to support her 
decision.

I still have not had the good fortune of sharing a cockpit 
with my daughter, but I expect that when I do get the 
chance, it will be one of the most unforgettable days of my 
life.

With respect to aviation, I try to do what I can for her 
in every way. Having two pilots in the family means that 
when we get together, we usually talk aviation. I share my 
experiences with my daughter every chance I get. I try to do 
all I for her to become a well-rounded individual who has 
respect for her profession.

DUYGU BAYSAL                              

 I’ve been with Pegasus Airlines for eight months, flying as a 
co-pilot. I really enjoy my job, and I believe that loving what you 
do is the key to success.

 I’m sure that growing up with my father inside the world of 
aviation affected my decision. As a child, my most precious toys 
were the model helicopters and planes that my father gave me. I 
believe that just like with law, medicine, or any other profession, 
family and experience play a role in the decision to become a 
professional pilot.

 While I was in training I benefited from my father’s advice 
and experience. He advised me to always improve myself, 
because I might be alone inside the cockpit. That was the most 
important piece of advice he gave me. He always reminded 
me how important hard work was for truly learning the role 
and responsibility of both the captain and my own field of 
responsibility and for making correct decisions. 

 My father and I haven’t flown together yet. I’m looking 
forward to it because I think it’ll be an incredible experience. 
I’d love the chance to use benefit from his knowledge and 
experience while I’m in the cockpit.

 My dad and I have gotten accustomed to tracking each 
other’s flights on Flight Radar, so we usually know where the 
other is and when they landed.. Working in the same profession 
is like having a shared language, you’re looking out the same 
window on the beauty as well as the hardships.

 Once at the end of a flight an elderly gentleman approached 
me and asked, “Miss, are you Captain Duygu Baysal? Thank 
you so much for getting me here in one piece. We’re all proud of 
you”. I was really touched by that sincere thank-you.
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KUBİLAY CANSU                        

1978 den beri, yani 36 senedir uçuyorum.
Bizim zamanımızda kolayca pilot olunamıyordu. Eskişehirli 

olduğum için hep üstümüzden geçen savaş uçakları ile büyüdük. 
1971 senesinde bir arkadaşım askeri hava lisesi giriş formu 
gösterdi. Formdan ben de istedim, başka form yok diye vermedi. 
Fotokopi diye bir şey de yok tabii o zamanlar. Kartona elle çizdik, 
gönderdik. Kabul etmediler ama orijinal form gönderdiler. Son 
grubu yakalayıp okula girdim. Yedi yıl sonunda pilot oldum. 

Cankat’ın bu işi başarması gurur veriyor elbette. Teknolojik 
olarak çok hızlı gelişen, hataların affedilmediği bir meslek. 
Her duruma hazır olmak ve problemleri hızlı çözebilmek 
zorundasınız. Bunu başarabiliyor olması beni sevindiriyor.

Cankat üniversiteden mezun olduğunda uçuş okulunu 
denemek istediğini söyledi. Kararlı olduğunu anladığım anda 
onu destekledim. Şimdi arkadan kardeşi de geliyor. Şu anda 
uçuş okulunda. 5-6 ay içinde mezun olacak ve Pegasus Hava 
Yolları’nda ağabeyinin izinden yürüyecek. Benim de gururum 
ikiye katlanacak.

CANKAT CANSU                        

Pilotluk, babamdan dolayı her zaman kafamda olan bir 
meslekti. Babam eve pilot tulumuyla geliyordu. “Top Gun” 
filmi de o zamanlar yeni çıkmıştı; babam o filmin içinde 
yaşıyor gibiydi bana göre.

 Marmara Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunuyum 
ancak okul biter bitmez uçuş eğitimi aldım. 22 yaşımdan bu 
yana uçuyorum.

Babamla aynı şirkette uçtuğum için bir pilot 5 efor sarf 
ediyorsa ben 15 sarf ediyorum. Onun benimle gurur duyması 
çok önemli.

Babama pilot olmak istediğimi ilk söylediğimde, bunu 
gerçekten isteyip istemediğimi sordu. Evet dediğimde de 
bana bu mesleğin avantajlarını ve dezavantajlarını anlattı.

Babamdan aldığım ve bana göre en önemli öğütlerindir 
şu: “Her zaman soğukkanlı ol; düşünmeden karar verme.”

Kravat bağlamayı bilmem. Hiç üşenmem eve gidip 
babama bağlatırım.Bu yıllar içinde alışkanlık oldu, o 
bağlamazsa uçmam.
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Henüz birlikte uçma şansını yakalayamadık fakat Pegasus 
Ailesinde birlikte uçtuğum, evlatlarımdan ayırmadığım birçok 
evladım daha var. Çok bir şey fark etmiyor yani. 

KUBİLAY CANSU                              

I’ve been flying since 1978, so 36 years now. 
When I was young, becoming a pilot wasn’t easy. Seeing how 

I grew up in Eskişehir, where there was a base, so there were 
always warplanes flying overhead. In 1971, a friend of mine 
showed me an application form for the Military Aviation High 
School. I asked him for a form, but he said he didn’t have another 
one. Back then there was no such thing as a photocopier, so I just 
drew a form on a piece of cardboard, filled it out and sent it. They 
didn’t accept it, but they sent me a real form. I made it in the last 
round. I got in.  After seven years of studying, I became a pilot.

 His success at being a pilot makes me the proud. It’s a 
profession where technology develops quickly and mistakes are 
unforgivable. You’ve got to be ready for anything and be able to 
solve problems quickly. It makes me happy to see him succeed.

 Cankat told me he wanted to enroll in flight school when he 
graduated. I saw he was serious about this and I supported him. 
Now his younger brother is following his footsteps. Right now he’s 
in flight school. In about five or six months, he’ll graduate and join 
his elder brother at Pegasus Airlines. My pride will double.

We still haven’t had the chance to fly together, but in Pegasus 
Family, there are many younger colleagues I fly with who are no 
different than my own sons, so it’s almost the same. 

CANKAT CANSU                              

 I always had the idea of being a pilot because of my dad. 
When I was a child, he’d come home in his flying suit, and back 
then the film “Top Gun” had just come out, so for me it was like 
my father was living in that mo vie.

 I studied Econometrics at Marmara University but as soon 
as I graduated, I began training as a pilot. I’ve been flying since I 
was 22.

 Since I fly with the same company as my father, compared to 
another pilot, I make triple the effort. It’s very important to me 
to make him proud.

 When I first told my father I wanted to be a pilot, he asked 
me whether I really had my heart set on it. When I said yes, he 
explained all the advantages and disadvantages of the work.

 This is the most important piece of advice my father gave 
me: “Never lose your cool, and always think before you act.”

 I don’t know how to tie up. With no indolance I go home and 
make my father tie it up. This has become a habit over the years, 
I don’t fly without making him tie me up. 

BABAMDAN ALDIĞIM VE BANA GÖRE EN ÖNEMLI 
ÖĞÜT ŞUDUR: “HER ZAMAN SOĞUKKANLI OL; 

DÜŞÜNMEDEN KARAR VERME.”

THIS IS THE MOST IMPORTANT PIECE OF ADVICE MY FA-
THER GAVE ME: “NEVER LOSE YOUR COOL AND ALWAYS 

THINK BEFORE YOU ACT.”

KUBİLAY CANSU&CANKAT CANSU







lektrikli otomobiller hayatımıza 
hem girdi hem de giremedi. 
Nedenine gelirsek, öncelikle 
hâlen pahalı teknolojiler olması 
tüketici gözünde en büyük sorun. 
Aslına bakarsanız piyasadaki 
herhangi bir orta sınıf otomobille 
aynı fiyata elektrikli modeller var 

ancak insanlar aynı paraya da olsa klasik bir 
içten yanmalı motorlu otomobili tercih ediyor. 
Bunun nedeni de menzil! Maalesef elektrikli 
otomobilerin menzil konusunda aşmaları 
gereken yol henüz bitmedi.
Bu ay konuk ettiğimiz BMW i3 bu açıdan 
başarılı bir sonuç ortaya koyuyor. 160 km’ye 
kadar çıkan bir menzili var. Hemen şu bilgiyi 
de verelim: Elektrikli araçlarda kullanım 
tarzı (yani hızlı sık ve sert gaz hareketleri), 
yol yapısı (bol yokuş, rampa), iklim (aşırı 
sıcak, aşırı soğuk) aracın menzilini etkileyen 
faktörlerden. Bunların ideal ölçülerde 
olduğunu varsayarsak, BMW i3 tek bir sarjla 
160 km’ye kadar yol yapabiliyor. Elektrikli 
otomobiller daha çok “urban car” yani şehir 
içi otomobili olarak nitelendiriliyor ve bu 
menzil şartlarında İstanbul’dan çıkıp İzmir’e 
gitmek pek mümkün değil. 

Electric cars have and haven’t succeeded in 
becoming a part of our lives. As to why, the 
fact that they’re still rather expensive is the 
biggest problem from the consumer’s point 
of view. There are electric cars available 
that cost the same as a middle-of-the-range 
car, but even when people pay as much as 
that, they prefer an ordinary car with an 
internal combustion engine. The reason why 
is mileage! Unfortunately, when it comes to 
getting way out of their battery, electric cars 
aren’t quite there yet.
Our vehicle this month, the BMW i3, is very 
satisfactory in that regard. It can go up to 160 
kilometres with a single charge. Also let us 
remind you that when it comes to electric-
powered vehicles, the manner of driving 
(putting your foot on the gas too forcefully 
and often), the road (too steep and or sloping), 
climate (too warm or too cold) all bring down 
the amount of mileage you can get. Assuming 
all those variables to be on the ideal level, a 
single charge can take the BMW i3 through 
160 kilometres. Electric cars are generally 
considere urban cars, and driving to Izmir 
from Istanbul in one go doesn’t seem a likely 
option for now.

ELEKTRIĞIN GÜCÜ ADINA!
By the Power of  Electr icity!

Elektrikli otomobil 
teknolojileri son 
sürat gelişiyor. 

Çok ekonomik ve 
çevreciler. 

BMW i3 100 km’de  
6 lira harcıyor ve 

hiç karbon gazı 
salgılamıyor.

Electric car 
technology is 

developing rapidly. 
They’re very 

economical and 
green. 100 km on 

the BMW i3 costs 
only 6 liras and 

leads to absolutely 
zero carbon 

emission.

OTOMOTİV AUTOMOTIVE

Trend ••• hot wire
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Peki, yolda şarj etmek mümkün mü? 
Lityum iyon pilleri olan bu otomobilin bataryalarının, 
normal prizle sekiz saatte yüzde 80’ini doldurabiliyorsunuz. 
Alternatif yok mu: Var! Hızlı şarj ünitelerinde ise bu oranı 30 
dakikada yakalayabiliyorsunuz. Kırılma anı tam da burası; bu 
ünitelerden her yerde bulmak zor. Hele ki şehirlerarası bir 
yolculuğa çıkacaksanız durum daha da zorlaşıyor. Örneğin 
İstanbul’dan Eskişehir 320 km. Yani size i3 ile iki tam dolu pil 
gerekiyor. Tam menzil limitine ulaşmayı başardınız diyelim, 
160 km sonra şarj gerekli. Bir tesiste durup yüzde 80’nin 
dolması için sekiz saat beklemeniz gerek. Yani Eskişehir’e 
gidiş maalesef 12 saat civarında sürebilir. Ancak teknolojinin 
gelişmesi ve hızlı şarj istasyonlarının yaygınlaşmasıyla senaryo 
değişecek. 30 dakikalık bir molayla pili yeterince doldurup 
yola devam edebilirseniz, elektriğin uzun yol problemi ortadan 
kalkacak.

Şehir içinde işler nasıl? 
Günlük 200 km yapan birisi değilseniz hiç sorun yok. 160 km 
menzille İstanbulda biz hiç sorun yaşamadık. Çok fiyakalı bir 
araç, insanı sosyalleştiriyor hatta. Aracı gören insanlar sürekli 
gelip size sorular soruyor. Otomobilin kullanımıysa son derece 
keyifli ve huzurlu çünkü çok sessiz ve elektrikli olmasından 
ötürü çok ekonomik.  BMW i3 yüz kilometrede 12.9 kilowatt 
saat enerji tüketiyor. Bu da şu anlama geliyor: Güncel elektrik 
fiyatlarıyla bakarsak kw/s bedeli 0.44 kuruş, yani 100 km’de 
masrafınız 5.72 lira. Yani bir litre benzinden bir lira fazlaya 100 
km yol gidebiliyorsunuz. Fakat alırken her şey tozpembe değil; 
148 bin liralık etiket ürkütücü. Daha önce de söylediğimiz gibi 
insanlar bu fiyata jeep almayı tercih ediyor.

Can it be charged on the go?
The car’s battery is a lithium-ion battery and plugged into an 
ordinary power outlet, an eight-hour charge will top it up to 80%. 
There’s also fast-charge units, where the same percentage of 
battery fullness can be attained in half an hour. But it’s difficult 
to find those units and it’s harder if you’re setting out from one 
city to another. Let’s say you’re going from Istanbul to Eskişehir, 
which is 320 kilometres. So you need at least two full charges on 
the i3 battery. Let’s say you drive in perfect conditions and run 
out of battery after 160 km. You’ll need to stop at a service station 
and wait eight hours for the battery to go up to 80%, so that drive 
to Eskişehir can unfortunately take around 12 hours. But the 
developing technology and the spread of quick charge units will 
change this. If you can top up your battery in half an hour and 
continue, the problem will be solved.

How about within the city?
If you don’t drive around for 200 km each day, there’s no 
problem. The 160 km limit causes no problems in Istanbul. It’s 
a very flashy car and even an opportunity to socialise because 
people come up to ask questions about the car. Driving it is 
comfy and peaceful because there’s no noise and economical 
due to being powered by electricity. The BMW i3 uses 12.9 kw of 
energy per hour for every hundred kilometre, which means that 
with the current price of electricity, the kw/h cost is 0.044 lira, 
which comes out to 5.72 liras for 100 kilometres. So by paying 
one lira more than you would for a liter of petrol, you can drive 
100 kilometres. But when purchasing the car itself, things aren’t 
so rosy, and the 148.000 TL price tag is intimidating. As we said 
before, for that price, most people would rather buy a jeep. 

By the Power of  Electr icity!

BMW i3

-
Fiyat: 148 bin TL
Güç: 125 KW (170 HP)
Tork: 250 NM
Menzil: 160 km
Enerji tüketimi: 12.9 kw/s (100 km’de)
-
Price: 148.000 Liras
Power: 125 KW (170 HP)
Torque: 250 NM
Distance: 160 km
Energy Use: 12.9 kw/h (per 100 km)
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Bilgi ••• info

YURT DIŞI SEYAHATLERINIZ IÇIN GEREKLI
TÜM BILGILERE FLYPGS.COM’DAN ULAŞIN

ACCESS ALL NECESSARY INFORMATION ABOUT 
YOUR TRIP ABROAD ON FLYPGS.COM

Pegasus, IATA’nın (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) her ay üye 
ülkelerden alarak güncellediği ve üyesi olan hava yolları ile paylaştığı 
bilgileri, flypgs.com aracılığıyla Pegasus misaf irleriyle paylaşmaya başladı. 

On flypgs.com, Pegasus has begun to share with its guests the information 
IATA (International Air Transport Association) gathers monthly from member 
countries and supplies to member airlines.

Pegasus’un yeni hizmetiyle misafirler, Türkiye’de ilk 
defa yurt dışı seyahatlerinde gerekecek bilgileri tek 
tıkla sorgulama imkânına sahip oluyor. Uygulama ile 
her ülkenin, ülkeye giriş için istediği minimum 
pasaport süreleri, vize gereksinimleri, ülkeye giriş 
için geçerli olan seyahat evrakları, gerekli vergiler, 
yanlarında ne kadar nakit para taşıyabilecekleri gibi 
kritik bilgiler kolayca öğrenilebilecek. Böylece 
misafirlerin, havaalanlarında pasaport kontrolünde 
çıkan eksik evrakları ve vizeleri sebebiyle gidecekleri 
ülkeye kabul edilmeme, biletlerinin son anda yanması 
gibi durumları en aza indirilmiş olacak.    

With this new service, for the first time in Turkey, 
Pegasus guests will be able to find out which 
documents they need for their trip abroad. The 
information supplied contains critical data such as 
the minimum passport validity required for each 
country, visa requirements, valid travel documents 
for entrance into the country, any duties or taxes 
to be paid. In this way, complications such as 
problems with passport control, missing travel 
documents, being denied entrance into the country 
due to not obtaining a visa, and tickets going to 
waste, will be minimised.    

Misafirler, ihtiyaç duydukları bilgilere flypgs.com’da yer alan 
“Bilet İşlemlerim” bölümünde yer alan “Seyahat 

Dokümanlarımı Kontrol Et” sekmesinden erişerek evraklarını 
kontrol edebilecek.

To access the information they need, guests can find the “Check 
Travel Documents” option under “Manage my bookings” on 

flypgs.com, and check their documents accordingly. 

Seyahat 
Dökümanları
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Pegasus ile seyahatini planlamanın ve biletini 
aylar öncesinden alarak en avantajlı fiyatları 
yakalamanın hayalini kuruyorsun. Ancak 
hayat bu; planlar değişebilir, toplantılar 
ertelenebilir. Bu durum plan yapmanı 
zorlaştırıyorsa Pegasus’un yeni hizmeti 
tam sana göre. “Pegasus Flex” ile program 
değişikliği konusunda endişe etmene gerek 
yok çünkü artık biletin sana ayak uyduracak 
ve dilediğin yön ve tarihe göre biletini özgürce 
değiştirebileceksin. 

Pegasus’tan sınırsız bilet değiştirme hakkı 
Pegasus Flex’e sahip olmak için   
flypgs.com’dan biletini alırken “Pegasus 
Flex” kutusunu işaretle. Pegasus Flex ile 
yapacağın değişikliklerde ceza veya kesinti 
ödemene gerek yok, eski uçuş ile yeni uçuş 
arasında fiyat farkı varsa bu farkı ödemen 
yeterli. Pegasus Flex ile uçuşundan iki saat 
öncesine kadar değişiklik yapabilirsin.

You dream of planning your trip with Pegasus 
and buying your ticket months in advance to 
get the lowest price. But such is life that plans 
can change, meetings can be postponed. If 
this means you have a hard time making plans, 
then Pegasus’ new service is just for you. With 
“Pegasus Flex”, you won’t have to worry about 
changes to your schedule, because your ticket 
will keep up with your plans and you’ll have 
the freedom to change the date as well as the 
destination of your ticket accordingly. 

To enjoy the benef its of unlimited ticket 
changes offered by Pegasus Flex, just check 
off the “Pegasus Flex” box when you buy your 
ticket from flypgs.com. With Pegasus Flex, 
you won’t have to pay any f ines or fees for the 
changes, just the difference in price, if any, 
between your original and your new ticket. 
Moreover, you can modify your tickets up until 
two hours before your flight. 

Pegasus Flex 
ile Biletinizi 
Özgürce 
Değiştirin

İstediğin 
bir tarihe
Choose 

your dates

İstediğin 
bir lokasyona

Choose 
your destination

Sınırsız 
değiştirme hakkı

Make changes 
travel plans as 

many times as you 
wish

Üstelik ceza 
ücreti yok

Free of charge

Uçmak FLEX’i 
olana güzel

Flying is better 
with FLEX

Freedom to 
change your 
ticket with 

Pegasus Flex

Aktarmalı 
uçuşlarında da 
kullanabilirsin
Yurt içi uçuşlarda 
9,99 TL, yurt dışı 

uçuşlarda 9,99 Euro’dan 
başlayan fiyatlarla satın 

alabileceğin Pegasus Flex, 
aktarmalı uçuşlarda 

da geçerli.

You can use it on 
your connecting 

flights
You can purchase 

Pegasus Flex at prices 
starting from 9.99 TL for 

domestic flights and 
9.99 Euros for international 
flights. Pegasus Flex is also 
valid on connecting flights.

Bilgi ••• info





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

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

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

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

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

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

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

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

Mobil uygulama ile yaptığın tüm işlemlerde 
UçuşPuan kazanabilirsin. 

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

SPICE UP YOUR TRAVEL USING YOUR MOBILE

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



Travel
••• seyahat

DÜNYADAN ve TÜRKİYE’DEN GEZİ NOTLARI
TRAVEL NOTES from TURKEY and the WORLD
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 Dağını, taşını, doğasını anlatmaya 
sayfalar yetmez. İki günlük Selimiye 
seyahatimizde yediğimiz içtiğimiz bize 
kalsın, gördüklerimiz size...

  Words do not suffice to describe its 
mountains, its valleys, its nature. Never 
mind what we ate and drank, here’s what 
we saw on our two-day trip to Selimiye...

SELIMIYE’DE    IKI GÜN
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Two Days    
in  Sel imiye
YAZI / BY Sema USLU, FOTOĞRAF / PHOTOGRAPH Sarp ÖZKAR

SELIMIYE’DE    IKI GÜN
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kşamüstü İstanbul’dan 
çıkıyoruz yola. Güneşin 
batışıyla havalanıyor uçağımız. 
İstanbul kızıl bir gökyüzüyle 
uğurluyor bizi Dalaman’a. 
Bilen bilir, Dalaman 
Havalimanı oldukça eski bir 
liman olmasına rağmen diğer 
havalimanlarından çok daha 
samimi bir yapıya sahiptir. 
İşte bu “samimi” yapının 

içindeki görevliler bile hissettirir size güzel bir 
yere geldiğinizi. Havalimandan çıkar çıkmaz 
ciğerlerinize deniz havası dolar.

Dalaman’dan Selimiye’ye…
Vardığımızda deniz havası akşam 

serinliğine bürünmüş. Hızlıca bizi bekleyen 
transfer aracımıza yöneliyor ve Dalaman’dan 
Marmaris’in Selimiye Köyü’ne uzanan 2,5 
saatlik yolculuğumuza koyuluyoruz. Sanırım 
yol boyunca sevmediğimiz tek şey, havanın 
zifiri karanlık oluşundan ötürü çevremizdeki 

It’s late afternoon when we depart 
from Istanbul. Our plane takes off as the 
sun sets. Under a bright red sky, Istanbul 
sends us off to Dalaman.

Some already know that Dalaman 
Airport, despite being rather old, has a 
much friendlier air than other airports. 
Even the staff make you feel this 
“friendly” air, like you’ve arrived at a 
wonderful place. The minute you step 
outside the airport, the sea air fills your 
lungs.

From Dalaman to Selimiye... 
As we arrive, the sea air ushers in the 

evening cool. We swiftly make our way 
to our waiting transfer and begin the 2.5 
hour journey from Dalaman to Marmaris 
and the village of Selimiye. I think the only 
thing about the journey that we didn’t like 
was that we couldn’t see the beauty of our 
surroundings because it was pitch black 
outside. That’s why I’d recommend you set 

A
Bayırköy’ün Dükkânları: 
Bez bebekler, kabak süsler, 
çalışmayan 100 yıllık radyolar, 
gaz lambaları, sandıklar... Bu 
dükkânlarda gezmek geçmişe 
yolculuk yapmak gibi. 
The shops of Bayırköy: Fabric 
dolls, decorative gourds, 
non-functioning 100-year-old 
radios, oil lamps, hope chests... 
Wandering around the shops is 
like travelling back in time..

Eski Yağhane: Burada 
bulunan ve hâlâ bitkilerin yağını 
çıkarmada kullanılan aletler 
oldukça ilkel ama inanılmaz doğal! 
Her şey taş ve tahtadan üretilmiş.  
Yağhane’nin otantik havası 
tüylerimizi diken diken ediyor.
The old oil press: The machines 
here are still used to press oil 
from plants; they’re primitive, but 
wonderfully natural! Everything 
is made from stone or wood. The 
authenticity is overwhelming.
 

MARMARIS’IN MEŞHUR 
“AMERIKALININ EVI” KOYU

WELL-KNOWN“AMERICAN’S 
HOUSE” BAY IN MARMARIS

KAPRI OTEL PLAJI
BEACH OF KAPRI HOTEL

SELIMIYE YAT LIMANI
SELIMIYE MARINA





out at a time when it’s still light enough 
to take in what’s around you. 

Hello, Peace and Quiet!
It’s midnight when we finally arrive 

at Kapri Hotel, which is where we’ll 
be staying. The whole time we were 
wending our way towards the hotel from 
Dalaman, the only question in our minds 
was whether the journey would be worth 
it. The dark and narrow, winding roads 
made it more than a little uncomfortable 
at times, but it was all erased from our 
minds upon our arrival at the hotel. The 
scent of fresh flowers, the thousands of 
stars above, with just the sound of the 
waves interrupting the absolute silence... 
What more could anyone ask for!

güzelliklerin hiçbirini görememek oluyor. Bu 
yüzden size kişisel tavsiyem: Çevreyi gündüz 
gözüyle görebileceğiniz bir saatte çıkın yola.

Merhaba Huzur!
Gece yarısına doğru nihayet 

konaklayacağımız Kapri Otel’e varıyoruz. 
Dalaman’dan otele yolculuğumuz boyunca 
kafamızdaki tek soru, gideceğimiz yerin bu 
kadar yola değip değmeyeceği. Zira büklüm 
büklüm yollar ve zifiri karanlık nedeniyle 
biraz da sıkıntı çekmedik değil ancak otele 
vardığımızda yol boyunca çektiğimiz tüm 
sıkıntılar aklımızdan siliniveriyor. Mis gibi 
çiçek kokuları, üzerimizde çıplak gözle 
görebildiğimiz, belki binlerce yıldız ve müthiş 
sessizliği bozan dalga sesleri... İnsan başka ne 
ister ki hayatta! 

Konakladığımız Kapri Otel’e 
tekneden bir bakış. 

A view of the Kapri Hotel, 
where we stayed, from 

the boat. 

KAPRİ OTEL İSKELE
PIER OF KAPRI HOTEL
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“İnsan başka ne ister deyince” akla geliyor, 
elbette ki başka insanlar da ister insan. Ama 
güler yüzlüsünden. Bir şeyler öğrenebileceği 
ya da öğretebileceği birilerini ister. Kaldığımız 
otelin sahibi Kamil Bey ve babası Hüseyin 
Amca da bu konuda aradığımız insanlar oluyor. 
Özellikle Hüseyin Amca’nın anlattığı hikâyeler 
ve Kamil Bey’in ikram ettiği bitki çayları 
ve reçeller, ki hepsi bahçelerinin mahsulü, 
seyahatimizin en güzel detaylarından.

İlk gecemize dönelim. Nemsiz ılık bir 
hava, taze demlenmiş çay, iskelede, tenekenin 
içinde yanan bir ateş. Ayın çoktan batmış 
olmasından mütevellit yıldızlar aşağı 
düşecekmişçesine parlıyor. Öğrendiğimiz 
kadarıyla ziyaretimizden birkaç gün önce 
meteor yağmuru varmış. “Kaçırdık!” diye 
hayıflanıyoruz. Bir gökyüzüne bakıyoruz, bir 
de gökyüzünden daha karanlık olan denize; 
bir türlü doyamıyoruz. Yol yorgunuyuz; 
çaylarımızı hüpletip hemen odalarımıza hatta 
evlerimize dağılıyoruz çünkü burada herkese 
birer bungalov ev düşüyor. Her şey doğal, her 
şey tertemiz.

Speaking of “what more”, you could of course, 
ask for the company of other people. But 
someone with a friendly, smiling face, someone 
to learn from, or to teach. The owner of the 
hotel, Kamil, and his father, Hüseyin, are just 
the kind of people we were looking for. In 
particular, the stories told by Huseyin, and the 
herbal teas and jams offered by Kamil  from 
ingredients found in their garden, became 
some of the highlights of our trip.

Let’s rewind to that first night. The crisp, 
warm air, freshly brewed tea, a fire burning 
inside a metal can on the pier. The moon has 
long since set, so the stars shine as if about 
to burst from the sky. Apparently, there had 
been a meteor shower a few days before our 
arrival, and we lament the fact that we missed 
it. We can’t get enough of the view, as we look 
from the sky to the even darker sea. Worn 
out from the road, we gulp down our teas 
and return to our rooms – or should I say our 
“homes”, because everyone here gets their own 
bungalow. Everything is natural, everything is 
sparkling clean.

İşte karşınızda tam 17 
kiloluk bir kılıç balığı! 

Tekne turumuz sırasında 
yanımızdan geçen balıkçı 

abimiz avını gururla 
sergiliyor!

Here’s a 17-kilo swordfish! 
A fisherman who passed 

by us during our boat 
trip proudly shows off     

today’s catch!

AŞK ADASI LOVE ISLANDMANASTIR ADASI MONASTERY ISLAND

MANASTIR ADASI  
MONASTERY ISLAND
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Selimiye’de İlk Sabah
Ertesi sabah, mis gibi bir havaya uyanıyoruz. 

Hava nemsiz; sıcak ama boğucu değil, ferah 
ama soğuk değil. Organik reçel, yumurta, 
zeytin, tereyağı, domates ve çeşit çeşit 
peynirlerle doyuruyoruz karnımızı. Bu mis 
gibi havada, cennet gibi ortamda ve katkısız 
yiyeceklerle pırıl pırıl oluyoruz. “İnsanoğlu kuş 
misali” diyoruz; “Dün bu saatlerde nerede neler 
yapıyorduk ama şimdi olduğumuz yere bak” 
diye düşünerek keyfimizi ikiye katlıyoruz.

Derken kaptan sesleniyor: “Haydi tekne 
turu!” Koşa koşa yetişiyoruz tekneye ve tabiat 
ana güzelliklerini beklemediğimiz kadar 
cömert bir şekilde sergiliyor! Dik kayalıklardan 
oluşan Korsan Adası ve buraya tırmanan 
keçiler, Aşk Adası, Manastır Adası ve adını 
bilmediğim diğer birçok ada daha. Adeta 
büyüleniyoruz. 

Datça’ya da uzaktan bir selam çakıyoruz, ne 
de olsa komşu! Simi Adası da öyle. Ben şahsen 
deniz sezonumu Aşk Adası’nda açıyorum. “Ya, 
burası boy mu?” diye sorduğum yerin 20 metre 
olduğunu öğrendiğim anda dalıyorum suya. 
İyi ki de öyle yapıyorum, sonra çıkmak nedir 
bilmiyorum.

First Morning in Selimiye
The next morning, we wake up to fresh 

air. The weather is crisp; warm, but not hot; 
cool, but not cold. We fill up on a breakfast of 
organic jam, eggs, olives, butter, tomatoes and a 
variety of cheeses. The fresh climate, heavenly 
surroundings, and fresh, unadulterated foods 
leave us glowing. We say to ourselves, “People 
are like birds. Just think what we were doing 
this time yesterday, but look at us now.” The 
thought makes us feel even better.

Then the captain calls us, “It’s time for a 
boat trip!” We run to the boat and find mother 
nature has spread her wonders out before us 
even more generously than expected! Pirates’ 
Island, formed of steep rocks, and the goats 
climbing them; Love Island; Monastery Island; 
and many more with names I don’t know. We’re 
enchanted.

We wave to Datça from afar, it’s our 
neighbour after all! The same with Symi Island. 
As for me, I take my first swim of the season in 
the sea by Love Island. “Is it deep enough?” I 
asked – and when I learned that, in fact, it was 
20 meters, I dove straight in. I was glad I did, 
and I wasn’t sure I’d ever get out.

Korsan Adası: Bize anlatılana 
göre bu kayalıkların büyüklüğünde 
çukurlar varmış denizin dibinde, 
kayalıkların bittiği yerde. Bu bilgi 
başımızı döndürmeye yetmemiş 
gibi bir de durduk düşündük; bu 
hiç kimsenin yaşamadığı adada 
keçilerin ne işi var diye.
Pirates Island: According to 
what we were told, there are 
holes just as big as these rocks 
at the bottom of the sea, where 
the rocks end. As if that weren’t 
enough to make our heads spin, 
we stopped to think, “What on 
earth are goats doing on this 
uninhabited island?!”

1800 YILLIK 
ÇINAR AĞACI
PLANE TREE WHICH 
IS 1800 YEARS OLD

KAPRİ OTEL İSKELE
PIER OF KAPRI HOTEL
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KORSAN ADASI PIRATE ISLAND
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Tatlı Zamanı
Tekne gezimizin sonuna doğru meşhur 

bir tatlıcıya gideceğimiz söyleniyor. Selimiye 
Köyü’nün merkezinde, Paprika adında bir yer. 
Söz konusu tatlı olunca durur mu insan, koşa 
koşa gidiyoruz tabii. Burada yediğimiz çilekli 
ve çikolatalı “Magnolia” adındaki tatlı insan 
hayatında bir dönüm noktası olmaya aday. 
Şahsen o tatlıdan sonra başka tatlı beğenmiyor, 
yiyemiyorum.

Bu “tatlı” maceramızın sonunda otelimize 
dönüyoruz ve biraz dinlendikten sonra 
akşam yemeğini beklemeye koyuluyoruz. Bu 
seyahatin en güzel yanı, beklediğiniz her şeyin 
beklediğinize değmesi! Akşam yemeğinde de 
öyle. Taze otlar mı dersiniz, deniz mahsulleri 
mi dersiniz, salatalar, mezeler mi dersiniz, en 
güzelleriyle dolduruyoruz midelerimizi. Yemek 
sonrası çaylarımız, kahvelerimizse tabii ki 
müesseseden. Meyveler mi? Onlar da bahçeden!

Time for Dessert
Towards the end of our boat trip we’re told 

we’ll be stopping at Paprika, a famous dessert 
shop in the village. What’s to stop a person 
when they hear the word “dessert”? We rush 
right over. The strawberry- and-chocolate 
pudding we eat there, called “Magnolia”, 
is enough to change your life. Personally, I 
haven’t been able to eat and enjoy any other 
pudding since.

Following this “sweet” adventure, we return 
to our hotel, spend a bit of time relaxing,and 
then settle down to waiting for dinner. The 
best thing about this trip is that everything you 
wait for turns out to be worth the wait! Dinner 
is no exception. How about some fresh, wild 
greens? Or a bit of seafood? Salads, mezes... we 
fill ourselves up with the best. Our after-dinner 
teas and coffees are, naturally, on the house. 
The fruit? They’re picked from the garden!

Paprika’da yiyip de 
bayıldığımız tatlılardan 

bir diğeri: Portakallı 
cheesecake. Her fani bu 

lezzeti tatmalı!
Another dessert we 
enjoyed and loved 
at Paprika: orange 

cheesecake. Every mortal 
ought to have a taste! 

KORSAN ADASI
PIRATE ISLAND

SELİMİYE AÇIKLARI 
SELIMIYE OFFSHORE WATERS





Bayırköy, Olmuş Saklıköy!
Son güne uyanacak olmanın üzüntüsüyle 

evlerimize, yataklarımıza çekiliyoruz. Ertesi 
gün biraz yorucu ama müthiş bir gün yine bizi 
bekliyor ne de olsa! 

Sabah yine mis gibi bir güne uyanıp 
kahvaltımızı ve deniz sefamızı yaptıktan 
sonra Selimiye’ye yaklaşık yarım saat 
mesafedeki Bayırköy’e gidiyoruz. Öğreniyoruz 
ki, burada “Hanım Köylü” adlı bir de dizi 
çekiliyormuş. O nedenle köyün girişine 
“Saklıköy” tabelası iliştirmişler hikâyeden. 
Zaten köye vardığımızda da görüyoruz ki, her 
yer rengârenk! Dizi için köydeki binalar renk 
renk boyanmış, bakımları yapılmış. Bunların 
dışında Bayırköy’ün meydanındaki 1800 
yıllık çınar ağacı dikkatimizi çekiyor. Ağacın 
altında da hâliyle “Çınaraltı” adında bir köy 
kahvesi var. Yakından gidip bakınca görüyoruz 
ki o gösterişli ağacın içi bomboş, adeta bir 
kovuk. Sonra asıl merak ettiğimiz tarihi Eski 
Yağhane’yi görmeye gidiyoruz. Yağhane’nin 
kurucusu Hamitoğlu Mehmet Alper Bey’in 
torunu karşılıyor bizi ve zeytin, kekik, ada çayı 
vb. bitkilerin yağlarının çıkarıldığı fabrikayı 
gezdiriyor. Burada  bitkilerin yalnızca yağı 
değil, saf suyu da çıkarılıyor. Sağlıklı yaşam 
meraklılarını böyle alalım: İster için, ister 
vücudunuza sürün.

Bayırköy Became Saklıköy!
We withdraw to our “homes” and our beds, 

sad to be waking up to our last day. Still, a 
slightly tiring but wonderful next day awaits us, 
come what may!

In the morning we awake to another 
sparkling day. After breakfast and a dip in the 
sea, we head to the village of Bayırköy, about 
a half-hour from Selimiye. We learn that the 
TV series “Hanım Köylü” is shot here, which 
explains why the entrance to the village has a 
sign bearing the name “Saklıköy”. In fact, when 
we get to the village, we see that all the houses 
have been painted different colours – painted, 
s well as renovated, for the series. Besides this, 
the 1,800-year-old sycamore tree on the village 
square captures our attention. Beneath its 
canopy is the village cafe, “Çınaraltı (Under 
the Sycamore)”. When we take a closer look, 
we see the trunk of the tree is virtually hollow. 
Next, we head towards our real destination, 
an ancient oil press. We’re greeted by the 
grandchild of its founder, Hamitoğlu Mehmet 
Alper, who takes us on a tour of the factory, 
which extracts oils from plants such as olives, 
thyme and sage. The press processes not only 
oils, but pure extracts as well. Here’s a place for 
anyone interested in healthy living: good for 
the insides, good for the outside. 

Kalbim “Selimiye’de” 
Kaldı: Bayırköy’den geze geze 
ve fotoğraflar çekerek otelimize 
dönüyoruz. Böylece de hem günün 
hem de Selimiye yolculuğumuzun 
sonuna gelmiş oluyoruz. Buradan 
ayrıldığımıza üzülüyoruz elbette 
fakat yanımıza kalan pırıl pırıl 
zihinler ve güzel fotoğraflar oluyor.

I Left My Heart in “Selimiye”: 
From Bayırköy we return to the 
hotel, stopping often and taking 
photographs along the way. Thus 
ends our day, as well as our trip 
to Selimiye. Of course, we’re 
sorry to go, but we take with us 
clarity of mind together with some 
beautiful photographs.

MANASTIR ADASI MONASTERY ISLAND

MANASTIR ADASI MONASTERY ISLAND
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MANASTIR ADASI MONASTERY ISLAND
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TAZE BİR NEFES 
GİRESUN

A Fresh Breath:  G iresun 
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YAZI ve FOTOĞRAF / Text and PHOTOGRAPH 
Şule KÖKTÜRK

SÜLLÜ VADİSİ SÜLLÜ VALLEY



TAZE BİR NEFES 
GİRESUN
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PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Ordu-Giresun 
Havalimanı’na 
haftanın her 
günü her şey 

dâhil 69,99 TL’den 
başlayan f iyatlarla 

uçabilirsiniz.
You can fly to Ordu-
Giresun Airport from 

İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport 

with Pegasus’ daily 
flights; all-inclusive 

prices start at 
69.99 TL.

FLY WITH  
PEGASUS
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AKÇALI KÖYÜ AKÇALI VILLAGE

KULAKKAYA YAYLASI KULAKKAYA HILL



çsuz bucaksız fındık bahçeleriyle 
Karadeniz, bugün dünyanın 
fındığını üretiyor. Mecaz ya da 
abartı değil… Bugün dünyada 
üretilen fındığın, oran yıllara 
göre değişse de yüzde 65-75’i 
Karadeniz’den çıkıyor. 
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 
Giresun, Ordu ve Trabzon 

gibi iller fındık üretiminde başı çekerken 
Kocaeli, Zonguldak, Akçakoca, Düzce gibi Batı 
Karadeniz’deki bazı bölgeler de dünyanın fındık 
üretimini yükleniyor. Dünya fındığının geri 
kalanını üreten ülkeler ise İtalya, Azerbaycan, 
Gürcistan, ABD ve İspanya olarak sıralanıyor. 
Gelin görün ki en kaliteli ve lezzetli fındık, 
“fındığın başkenti” diye nitelenen Giresun 
topraklarından çıkıyor.

Türkiye’nin Eli Güçlenecek
Türkiye’nin en önemli ihracat kalemlerinden 

biri olan fındığın ulusal ve uluslararası arenada 
ticari anlamda hak ettiği yeri alabilmesi için 
Avrupa Birliği ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen “Rekabetçi 
Sektörler Programı” kapsamında bir proje 
geliştirilmiş. Biz de Pegasus Magazine olarak, 10 
milyon Euro yatırımla Giresun’da yapılan 17.500 
ton kapasiteli “Lisanslı Fındık Deposu ve Spot 
Borsası”nın tanıtım toplantısı için geçtiğimiz 
ay Giresun’daydık. Toplantıda, depo ve spot 
borsasının kurulmasının en önemli amacının, 
dünya fındığının yüzde 65-75’ini üretmesine 
karşın fiyat belirlemede etkin rol oynayamayan 
Türkiye’nin bu konuda elini güçlendirmek 
olduğunu öğrendik.
AB Mali Programları Daire Başkanı Murat 
Altun, ülke genelinde fındık politikasına hâkim 

With its seemingly endless hazelnut 
gardens, the Black Sea region exports 
hazelnuts to the whole wide world, and 
that isn’t an exaggaration. The percentage 
depends annually, but around 65-75% of all 
hazelnuts produced globally come from the 
Black Sea coast.

On the eastern end of the region, cities such 
as Giresun, Ordu, and Trabzon are leaders in 
hazelnut production, whilst on the western 
end, Kocaeli, Zonguldak, Akçakoca, and Düzce 
take the lead. Other hazelnut-producing 
countries in the world are Italy, Azerbaijan, 
Georgia, USA, and Spain, but the highest 
quality and the best tasting hazelnuts come 
from Giresun, dubbed the “hazelnut capital”.

Turkey Will Strengthen Its Hand
Hazelnut is one of the most important 

exported goods from Turkey, and to bring it 
to its rightful place in the field of national and 
international trade, a project was developed as 
part of the “Competing Sectors Programme” by 
the European Union and the Turkish Ministry 
of Science, Industry and Technology. As 
Pegasus Magazine, last month we were invited 
to the introductory meeting of the “Licensed 
Hazelnut Storehouse and Commodity 
Exchange” which was built in Giresun for 
10.000.000 Euros and has a capacity of 17.500 
tonnes. The meeting taught us that the 
most important reason for establishing the 
storehouse and exchange was to strengthen 
Turkey’s hand, who despite producing 65-75% 
of the hazelnuts produced globally, cannot play 
an efficent role when it comes to pricing.

The Head of EU Financial Programmes 
Murat Altın stated that to control hazelnut 
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 Bugün dünyanın fındığını üreten Türkiye’de, 
en lezzetli fındığı yetiştirmesiyle ön plana 

çıkan Giresun, yemyeşil doğasıyla ziyaretçileri 
kendine hayran bırakıyor.

Turkey exports hazelnuts globally, and Giresun is 
the city famed for growing the best of them. With 

its very green nature, Giresun fascinate all visitors.

U

GÜNEY KÖY GÜNEY  VILLAGE



olabilmek ve uluslararası rekabet gücünü 
arttırabilmek için depo kapasitesinin 150 bin 
tona çıkarılması gerektiğini söylüyor. Giresun 
Ticaret Borsası (GTB) AB Proje Geliştirme ve 
Uygulama Ofisi Müdürü Erdal Suat Başkan 
da fındık alımında serbest piyasada yaşanan 
tekelleşmeyi önlemenin tek yolunun lisanslı 
fındık depoları olduğunun altını çiziyor. 

Lezzet Topraktan Geliyor
Giresun fındığının lezzetinin sırrı, toprağın 

yapısı ile açıklanıyor. Erdal Suat Başkan, 
Giresun’un toprağında yer altı sularının 
az olması nedeniyle fındıktaki su oranının 
azaldığını böylece fındığın daha yağlı ve daha 
lezzetli olduğunu söylüyor. GTB Yönetim Kurulu 
Başkanı Temel Yanıkoğlu ise “Giresun’dan 
sökülen bir fındık fidanını Akçakoca’ya 
dikerseniz Giresun fındığı olmuyor” diyor.

Burada Yaşamak Çılgınlık
Giresun ziyaretimizde, şehrin doğal 

güzelliklerini keşfetmek için rotamızı fındık 
bahçelerinden yaylalara doğru çeviriyoruz 
ancak Giresun’un hırçın doğasında 400-600 
metre yüksekliğe kadar fındık bahçelerinden 
başka bir şey yok adeta. Toprak sahipleri de, 
fındığını daha kolay toplayabilmek için evlerini 

policy around the country and be able to 
keep up with international competition, the 
capacity of storehouses around the country 
should be increased to 150.000 tonnes. Giresun 
Commodity Exchange’s Director of EU Project 
Development Erdal Suat Başkan also highlights 
that licensed storehouses are the only way to 
prevent the monopolisation of the free market 
when purchasing hazelnuts.

The Taste Comes From The Earth
The key to the deliciousness of Giresun’s 

hazelnuts is the makeup of the earth where it’s 
planted. Erdal Suat Başkan says that Giresun 
hazelnuts taste better because there is less 
groundwater in the area, which makes hazelnuts 
more fatty and delicious. The Chairman of 
GCE’S Board of Directors Temel Yanıkoğlu says 
“If you plant a hazelnut tree from Giresun in 
another region, it won’t have the same taste.”

Living Here Would Be Madness
During our visit to Giresun, we veered 

towards the hills from the hazelnut gardens to 
experienced the natural beauty of the city, but in 
the tough climate of Giresun, until you climb to 
an altitude of 400-600 metres, there’s nothing 
but hazelnut gardens. The owners usually live 

Acısu: Adından da 
anlaşılabileceği gibi, acı 
suları yani maden sularını 
çeşmelerden içebileceğiniz 
bir belde. 
The district of Acısu in 
Giresun is where you can 
drink the bitter waters of 
its name, i.e spring water, 
from the tap.

KULAKKAYA YAYLASI KULAKKAYA HILL

BOZTEKKE KÖYÜ FINDIK BAHÇELERİ 
BOZTEKKE VILLAGE HAZELNUT GARDENS
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kendi arazilerinin ortasına yapmış. Bu nedenle 
bölgedeki genel yerleşim görünümü, geniş yeşil 
fındık ağaçlarının arasına oturtulmuş bir veya 
birkaç ev şeklinde. Fındık bahçeleri ise yamaçlar 
üzerinde aşağıya doğru akan bir nehir, bazen bir 
çağlayan gibi. Giresun’un fındık bahçelerinden 
yaylalara ulaşmak için biraz daha yukarılara 
çıktığınızda, burada yaşamak çılgınlık diye 
düşünmeye başlıyorsunuz. En yüksek 
rakımlı yaylası iki bin metre ile Dereli Bektaş 
Yaylası olan ve 40’a yakın yaylası bulunan 
Giresun’daki Kulakkaya Yaylası’nı ziyaret 
ediyoruz. Dört mevsimi birkaç saatte yaşamak, 
yaylaların insanlara bir şakası. Bize de nasip 
oluyor. Öğleden sonrasının güneşli havasında 
çıkmaya başladığımız Kulakkaya Yaylası’na 
ulaştığımızda hava önce biraz kararıyor, 
ardından yaylaya inen bulutlar elinizi uzatsanız 
yakalayabilecekmişsiniz hissini veriyor. 
Çiselemeye başlayan yağmur ve sonrasındaki 
dolu yüzünden kendimizi Kulakkaya Kasabı’na 
zor atıyoruz. Kasabın etleri bir yana, üzerine 
armut balı dökerek servis ettiği manda yoğurdu 
mutlaka tadılması gereken lezzetlerden. 

in houses built in the middle of the field so that 
they’ll have an easier time during harvest, so 
the general appearance of the settlements in 
the region is wide green fields of hazelnut trees 
with one or a couple of houses in the middle. 
The hazelnut gardens extend downwards on 
the slopes like a river or waterfall.  As you climb 
higher to get to the hills from the hazelnut 
gardens, you begin to think that it would be 
madness to live there. The highest hill is the 
Dereli Bektaş Hill at an altitude of two thousand 
meters, and as well as that, we visit the Kulakkaya 
Hill, which are but two of over 40 hills in Giresun. 
A joke nature likes to play on humans on the 
hills is to switch between the four seasons in a 
matter of hours, which we also experience. We 
start climbing Kulakkaya Hill in the warmth of 
the afternoon, when we get there, it first turns 
slightly darker, followed by the descent of clouds 
which you feel you can almost touch if you lifted 
your hand. Rain follows, then turns into hail, and 
we take shelter at the butchers’. As well as the 
meat, the yoghurt dessert served with pear honey 
is definitely worth tasting.

GİRESUN LİMANI GIRESUN HARBOR

KUZALAN ŞELALESİ KUZALAN WATERFALL

KUZALAN ŞELALESİ KUZALAN WATERFALL
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Kahvaltı İçin Kök Ev
Kahvaltı için mutlaka gidilmesi gereken Kök 

Ev, doğanın çılgınlığı karşısında insanların ona 
meydan okumasının bir örneği. Ergun Şahin, 
17 yıl önce çıkmış Güneyköy’e ve bu muhteşem 
şelalenin kenarındaki evi, kayaları oyarak 
yapmış. Yıllar içindeki eklemelerle büyüttüğü 
evin içindeki süs eşyaları ise ağaç köklerinden.

Giresun’un Acısu beldesi ise adından da 
anlaşılabileceği gibi, acı suları yani maden 
sularını çeşmelerden içebileceğiniz bir yer. Her 
geçtiğiniz yolda bir dere görme ihtimalinizin 
olduğu Giresun’da, yeşilliklerle kaplanmış 
köprüler karşıya geçiş yolunuz oluyor. 

Karadeniz’in insan yaşayabilen tek adası 
Giresun Adası’nın üzerinde sur ve manastır 
kalıntıları bulunuyor. Giresun Adası’na, Giresun 
Limanı’ndan her gün kalkan teknelerle turistik 
geziler düzenleniyor. 

Giresunlular, her yıl 20-23 Mayıs tarihleri 
arasında Aksu Deresi Ağzı’nda düzenlenen 
“Aksu Festivali” ile baharın gelişini kutluyor. 

18’inci yüzyılda yapılmış Gogora Kilisesi’nden 
devşirme Giresun Müzesi ise arkeolojik ve 
etnografik eserlerin yanı sıra zengin sikke 
koleksiyonu ile göz dolduruyor. 

Giresun’a Orta Kahve’den Bakın
Kartal gagası görünümündeki Gedikkaya ve 

Giresun Adası, birlikte muhteşem bir görüntü 
oluşturuyor. Samanlıkkıranı Mahallesi’nde 
soluklanacağınız “Orta Kahve”de, hem tadı 

Kök Ev For Breakfast
       Kök Ev, which you must definitely visit for 
breakfast, is an example of human defiance 
in the face of nature’s wildness. Ergun Şahin 
climbed up to Güneyköy 17 years ago, and carved 
this magnificent house out of the rock next to 
the waterfall. He made additions over the years 
and expanded the house, and the ornaments 
within are made from tree roots.

The district of Acısu in Giresun is where you 
can drink the bitter waters of its name, i.e spring 
water, from the tap. In Giresun, you can see a 
stream next to almost every road, and bridges 
covered with plants is your usual way across.

There are remnants of an ancient castle 
and monastery on Giresun Island, which is 
the only habitable island on the Black Sea. 
There are boat trips to the island daily from 
the harbour.

Residents of Giresun celebrate the coming of 
spring every year with the “Aksu Festival” which 
takes place between May 20-23 by the mouth of 
the Aksu river.

Giresun Museum, housed in the 18th 
century Gogora Church, houses exhibitions of 
archeological and ethnographical artefacts, as 
well as a large coin collection.

Stare at Giresun from Orta Kahve
Gedikkaya, which resembles an eagle’s beak, 

and Giresun Island, make up a magnificent view 
together. At Orta Kahve in the neighbourhood 
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Kulakkaya Yaylası’ndaki 
piknik alanı keyifli vakit 

geçirmek için birebir! 
Picnic area in Kulakkaya 

Hill is one of the best 
places to chill.





damağınızda kalacak yöresel yemekleri 
yiyip hem de bu muhteşem manzarayı seyre 
dalabilirsiniz. Nisan-Mayıs aylarında yetişen 
Sakarca bitkisinden yapılan yemeği, karalahana 
dolmasını, mısır ekmeğini tatmadan Orta 
Kahve’den ayrılmayın. 

Zeytinlik Evleri
Eski Giresun evlerinin muhteşem dokusuyla 

süslediği Zeytinlik Mahallesi, Giresun’un en 
görülesi yerlerinden. Burada konuk olduğumuz 
Necmiye Hanım Konağı, 36 yıl yurt dışında 
yaşamış, Paris’te sanat, Floransa’da iç mimari 
eğitimi almış olan Levent Özertan’ın ellerinde 
adeta bir müzeye dönüşmüş. 

Zeytinlik evlerinin arasından geçerek 
çıktığınız zorlu yokuşta, Zeytinlik Cafe’de 
bir kahve içtikten sonra Giresun Kalesi’nden 
izleyeceğiniz gün batımıyla Giresun, taze bir 
nefes olarak yer edecek hafızanızda. 

of Samanlıkkıranı, you can both enjoy delicious 
local food and watch the splendid scenery. 
The dish made from the Sakarca plant which 
grows during April-May, stuffed kale leaves, and 
cornflour bread, are definitely worth tasting.

The Houses At Zeytinlik
You can find the finest examples of old 

Giresun houses in the neighbourhood of 
Zeytinlik, one of the prime spots of the city. The 
Necmiye Hanım Townhouse, where we were 
a guest, is run by Levent Özartan, who lived 
abroad for 36 years and studied art in Paris and 
interior design in Florence, and has turned into 
somewhat of a museum in his hands.

After pausing for a coffee at Zeytinlik Cafe 
on the steep climb to Giresun Castle through 
the houses of Zeytinlik, the sunset you’ll get to 
see from the castle will stick in your mind like a 
breath of fresh air. 

ZEYTİNLİK EVLERİ ZEYTİNLİK HOUSES

ZEYTİNLİK CAFE

KÖK EV
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info@zeytinada.com / Torba Mevkii, Torba / BODRUM  

www.zeytinada.com  

r butik otelden beklenen tüm hizmetleri 
d

dinlence vaat ediyor. Havuzunun ta i
sizlere sesleniyor…

Hotel Zeytinada promises to the guests high quality service than a 
d a wonderfull botanical garden and 

an olive tree island in the pool. Olive tree is calling you…    

Tel: +90 252 367 2275



Haber ••• info

118 • PEGASUS • HAZİRAN / JUNE 2016

HADi GEL 
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K A R A D E N İ Z      B L A C K  S E A

So come on along! 
Because everything is 

BEST WHERE IT BELONGS

KAPADOKYA İLE BAŞLADIĞIMIZ 
#YERİNDEGÜZEL PROJESİNE KARADENİZ İLE 
DEVAM ETTİK. YEŞİLİ ZATEN BİLİYORDUK DA, 
HER TONUNU AYNI ANDA İLK KEZ YERİNDE 
GÖRDÜK. NEFES ZATEN ALIYORDUK AMA 

YAYLALARDA TEMİZ HAVAYA İLK KEZ DOYDUK. 
ZATEN UZAKTAN UZAKTAN SEVİYORDUK AMA 
YERİNDE GÖRÜNCE ÂŞIK OLDUK VE TABİİ YİNE 

ÇOK GÜZEL İNSANLAR BULDUK.

WE BEGAN OUR #YERİNDEGÜZEL (BEST WHERE 
IT BELONGS) PROJECT IN CAPPADOCIA. WE 

CONTINUE ALONG THE BLACK SEA. WHILE WE 
KNEW OF THE GREEN, IT WAS THE FIRST TIME 
WE SAW ALL THE SHADES TOGETHER. WHILE 
WE COULD ALREADY BREATHE, IT WAS THE 
FIRST TIME WE INHALED THE FRESH AIR OF 
THE HIGHLANDS. WHILE WE LIKED IT FROM 

AFAR, WE FELL IN LOVE UP CLOSE. AND ONCE 
AGAIN, WE MET SOME LOVELY PEOPLE.

Anlatan çok olur. Çat, Potuk, Ayder, Uzungöl derler. Yeşili, tulumu, horonu, 
kemençeyi anlata anlata bitiremezler. Ancak gidip yerinde görünce anlarsınız 
anlatılandan fazlası olduğunu Karadeniz’de! Ha bu arada, muhlama mı mıhlama mı 
diye çok düşünmeyin, peyniri uzata uzata yiyin. Yaylaya çıkın, çamdan çekin sakızı. Yerini 
bulun, taze fındıkla yiyin sütlacı. Bizden söylemesi... 
Many have described it. They speak endlessly of Çat, Potuk, Ayder and Uzungöl, of the green, the 
bagpipes, the folkdances, the fiddle. But when you go and see it for yourself, you find there’s even 
more to the Black Sea coast than what you’ve heard about it! Don’t worry about whether to call the 
stringy cheese muhlama or mıhlama (a traditional Turkish food, mostly cooked in Black Sea 
region), just enjoy it. Go up to the highlands, peel the pine sap from the bark. Find a place serving rice 
pudding with fresh hazelnuts. That’s our advice... 

#YerindeGüzel Uyy

facebook.com/pegasushavayollari
twitter.com/ucurbenipegasus

instagram.com/pegasusairlines
youtube.com/pegasusairlines
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FEEL YOU’RE ALIVE

SADECE UZAKTAN GÖRMEK, BAŞKALARINI 
DİNLEMEK YETMEZ. PARÇASI OLMAK 

İSTER İNSAN, YERİNDE GÖRMEK, YERİNDE 
TATMAK, YERİNDE YAŞAMAK İSTER DEDİK VE 
TÜRKİYE’NİN FARKLI BÖLGELERİNDEN FARKLI 

YERLER BELİRLEYEREK, O BÖLGEYE ÖZEL VE 
#YERİNDEGÜZEL DEDİĞİMİZ HER ŞEYİ BİR 

ARAYA GETİRMEK İÇİN YOLA ÇIKTIK.

IT’S NOT ENOUGH TO LOOK FROM AFAR, 
TO HEAR ABOUT IT FROM OTHERS. YOU 

WANT TO BE A PART OF IT, SEE IT, TASTE 
IT, EXPERIENCE IT IN ITS NATURAL 

SURROUNDINGS. THAT’S WHY WE SET OFF 
TO FIND WHAT’S SPECIAL FROM DIFFERENT 

PLACES IN THE DIFFERENT REGIONS OF 
TURKEY, AND BRING TOGETHER WHAT’S BEST 

WHERE IT BELONGS.

Çamlıhemşin’de Şen Marangoz çıktı karşımıza. Ahşap ustası Ali Dede karşıladı 
bizi hemen kapısında. Bir de oğlu Osman vardı yanında. Ali Dede daha kimse 
yokken civarda, kendine bir atölye yapmış, parmaklarıyla. Babadan oğula geçermiş 
onlarda meslek. Ali Dede de oğluna öğretmiş ama zamanla boynuz kulağı geçmiş... 
Osman işi yerinde öğrenip, genç bir ahşap ustası olmuş. Ahşaptan araçlar, evler 
yapıyormuş genelde. Şimdi sırada ne var diye sorduk, onu da siz söyleyin dedi. 
Sosyal medya hesaplarımız üzerinden Osman’ın sorusunu video olarak 
paylaştık biz de. Kullanıcılar Osman’a ahşaptan yapılabilecek yaratıcı proje 
fikirleri verdiler. Osman da birini seçti. Böylece hem Osman’ın sorusu 
cevaplandı hem de fikri veren kişi Karadeniz tatili kazandı. 
At Çamlıhemşin, we ran into Şen Carpenters. Old Ali, the master woodworker, greeted us at 
the door, his son Osman by his side. Back when there wasn’t another soul in the area, Ali 
built himself a workshop, all with his own hands. In line with tradition, the craft was passed 
from father to son, but in time, the apprentice surpassed the master in skill… Osman became 
a master woodworker at a young age. He usually makes wooden vehicles and houses, 
and when we asked him what his next project was, he asked us for an idea. We shared 
Osman’s question in a video on our social media accounts. Our followers responded with 
creative ideas for carpentry projects, and Osman picked one of them. So, Osman got his 
question answered – and the owner of the winning idea got a holiday on the Black Sea.

Projemizin 3. durağı ile 
YENİ İNSANLARLA, YENİ MEKÂNLARLA

TANIŞMAYA UÇACAĞIZ YİNE. 
YERİNDE GÖRMEYE,

duymaya tatmaya, sevmeye...

With our project’s 3rd stop, we’ll be flying off to 
meet new people in new locations. To see, hear, 

taste and love things where they belong... 
because it’s all best where it belongs.

çünkü her şey #yerindegüzel



Pegasus’un Havaalanı Transfer Portalı “cars.flypgs.com” ile 
bilmediğin şehirlerde bile her yere zamanında gideceksin!

With Pegasus’s Airport Transfer Portal “cars.flypgs.com”, even if you don’t know  
the city, you’ll arrive where you want to be right on time!

Seyahatte olma hâlini de seyahat eden insanları da 
çok seviyoruz ve bu anın her bir basamağında 
imzamız olsun istiyoruz. Birlikte o kadar çok zaman 
geçiriyoruz ki nerede, ne zaman, neye ihtiyacın 
olduğunu artık çok iyi biliyoruz. Tabii hizmetlerimizi de 
buna göre kurguluyoruz. Hadi en baştan başlayalım…

Uçak biletini 
aldın.
You’ve 

purchased 
your ticket.

Koltuk 
seçimini
Yaptın.

You’ve chosen 
your seat.

Yemek 
siparişlerini 

verdin.
You’ve ordered 

your in-flight 
meal.

Ek bagaj 
hakkına 
ihtiyaç 

duyuyorsan 
satın aldın.

You’ve bought 
your additional 

baggage 
allowance you 

might need.

Yurt dışına 
gidiyorsan vize

işlemlerini, 
kolay vize 
hizmetiyle 

tamamladın.
If you’re travelling 

abroad, you’ve 
used the easy 
visa service to 
complete your 

visa application.

Otelini seçtin, 
rezervasyonunu 

yaptın.
You’ve selected and 

reserved a hotel 
room.

We love travelling, and we love people who travel, 
and we want to set our mark on every step of the 
journey. We spend so much time together that by 
now we know just what you need, as well as when 
and where you need it. Naturally, we design our 
services accordingly. Let’s begin from the beginning...

ADIM ADIM BU HİZMETLER NEDİR ?
WHAT ARE THESE SERVICES: 

A STEP-BY-STEP GUIDE

PEKİ UÇAKTAN İNİNCE VEYA UÇAK 
SAATİ YAKLAŞTIĞINDA NE OLACAK? 

Bilgi ••• info
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PEKİ UÇAKTAN İNİNCE VEYA UÇAK 
SAATİ YAKLAŞTIĞINDA NE OLACAK? 

SO, WHAT’S NEXT, AFTER YOU GET OFF THE AIRCRAFT, 
OR WHEN IT’S TIME TO CATCH YOUR FLIGHT?

Taksiye mi 
binsem?

Should I take a 
taxi?

Taksi ile buradan 
havaalanı ne kadar 

tutar?
How much is cab fare 

to the airport?

Metro ile gitmeyi  
denesem otelime yakın 

istasyonu bulabilir miyim?
If I take the metro, can I find a 

station close to my hotel?

Kaybolmadan toplu  
taşıma konusunda başarılı 

olma şansım nedir?
What are my chances  

of using the public 
transportation system  
without getting lost?
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Tüm bu soruların aklının bir 
köşesinde olduğunu ve 

seyahatinden dakikalar, hatta 
saatler çaldığını biliyoruz.

We know you’ve got all these questions 
somewhere in your mind, and thinking 

about them occupies minutes, maybe even 
hours, of your travel.  

Hepsini bir kenara bırak ve kendini flypgs.com’un transfer 
hizmetlerine emanet et. Havaalanından otele, şehirden 

havaalanına birçok güzergâh için kullanabileceğin 
hizmetlerle tüm soru işaretlerinden kurtul!

Quit worrying, and let flypgs.com’s transfer services take care of 
everything for you. Rid yourself of all your worries with services 

you can use for a variety of routes, including the travel between the 
airport and the city center or the hotel.

Bilgi ••• info
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flypgs.com, hem yurt içi 
hem de yurt dışı 

seyahatlerindeki transfer 
hizmeti, güvenli ve huzurlu 
bir şekilde gideceğin yere 

varmanı sağlıyor.
flypg.com lets you access transfer 
services that will take you to where 

you want to go in comfort and 
securely whether you’re travelling in 

Turkey or abroad.

Kullanmak da oldukça kolay. Önce alınacağın 
adresi, saati, kişi sayısını ve bırakılacağın 
yeri sisteme giriyorsun, sistem de karşına 

en uygun transfer seçeneklerini çıkarıyor 
ve bu kadar! Her şey hazır.

And it’s a snap to use. Just enter the address where you 
want to be picked up, along with the date, time, number 

of passengers and drop-off point, and voila! You’ll be 
presented with a list of the most convenient transfer 

options. It’s that easy.

Bizce seyahat, “gitme” fikri aklına düştüğü anda başlar ve evine dönüp 
valizini boşaltana kadar da devam eder. Biz bu işin her adımında varız; 
yanındayız! Çünkü her basamağını birlikte planladığımız seyahatlerin çok 

daha kusursuz olduğunun farkındayız.

If you ask us, travelling begins from the moment you first start to think about getting 
away, and it doesn’t stop until you’re back home emptying out your suitcase. We’re 

there for you every step of the way. We’re on your side, because we realize that 
travelling is just that much more perfect when we plan every step together.

BU İÇERİK PEGASUS MAGAZINE İÇİN CONTENTUS TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR Contentus
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Ç O K
G E Z E N L E R

K U L Ü B Ü
 THE  GLOBE TROT TERS  CLUB
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PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Roma’ya haftanın 
her günü her şey 

dâhil 99,99 USD’den 
başlayan f iyatlarla 

uçabilirsiniz.
You can fly to 
Rome from 

İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport 

with Pegasus’ daily 
flights; all inclusive 

prices start at 
99.99 USD.

FLY WITH  
PEGASUS



ROME IN 48 HOURS
YAZI WORDS ÇOK GEZENLER KULÜBÜ The GLOBETROTTERS CLUB

@ ezgkurtulus
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Trastevere dükkânlarında kaybolacağınız, 
günü Vatikan’ın arkasından batıracağınız, 

Piazza Navona’da sokak sanatçılarına hayran 
kalacağınız, Biscottificio’dan kurabiyeler alıp 
sokaklarda dolanırken bayılarak yiyeceğiniz 
İtalya’nın en güzel şehirlerinden birine hoş 

geldiniz. Gelin şimdi tiramisuyu, pizzayı 
tatmaya, kapı önünde muhabbetler yapmaya, 

meydanlarda kaybolmaya Roma’ya gidelim 
çünkü hepsi #YerindeGüzel! 

Welcome to one of the most beautiful cities in Italy, 
where you’ll get lost among the shops of Trastevere, 
see the sun set behind the Vatican, be awed by the 
street artists at Piazza Navona, buy cookies from 

Biscottificio and enjoy devouring them as you wander 
along the streets. Come along now, let’s go to Rome 

for some tiramisu and pizza, let’s chat under the 
porticos, get lost in the plazas… because it’s all best 

seen where it belongs!

48 
SAATTE 
ROMA

Pegasus sponsorluğunda 
şehirden şehire uçarak dünyanın 
farklı coğrafyalarını keşfeden Çok 
Gezenler Kulübü, ‘Şehri turist 
gibi değil, şehirli gibi yaşamak’ 
felsefesiyle blogger Hazal Yılmaz 
öncülüğünde 2011’in Haziran 
ayında kuruldu ve kısa sürede 
onbinlerce seyahatseverin 
ilgisini çekti. Çok Gezenler Kulübü 
blogger’ları, Berlin, Roma, 
Paris, Kopenhag, Amsterdam, 
Beyrut, Stockholm, Dubai, 
Londra gibi birçok şehrin tarihini, 
yeni ve ilginç mekânlarını, mahalle 
barlarını, en yeni restoranlarını, 
parklarını ve sokaklarını Pegasus 
misafirleri için keşfediyor. Eğer 
siz de bir şehri yerlileri gibi 
gezmeyi sevenlerdenseniz, 
hazırladıkları rehberleri, 
fotoromanları, videoları 
Pegasus’un sosyal medya 
hesaplarından
facebook.com/pegasushavayollari 
twitter.com/ucurbenipegasus
instagram: @cokgezenlerkulubu
www.cokgezenlerkulubu.com 
takip edebilirsiniz.

The Globetrotters Club, 
sponsored by Pegasus, flies 
from one city to another, 
discovering different parts of 
the world with the principle 
that you should ‘Experience the 
city as a local, not a tourist’, 
was set up in June 2011 under 
the leadership of blogger Hazal 
Yılmaz and soon attracted the 
attention of tens of thousands 
of travellers. Globetrotters Club 
bloggers, fly to travel routes 
including, Berlin, Rome, Paris, 
Copenhagen, Amsterdam, Beirut, 
Stockholm, Dubai and London 
discovering the city’s newest 
restaurants, streets, history, 
new and interesting venues, 
neighbourhood bars and parks 
for Pegasus guests. If you too 
like to travel like a local of a city, 
then visit 
facebook.com/pegasushavayollari 
twitter.com/ucurbenipegasus
instagram: @cokgezenlerkulubu
www.cokgezenlerkulubu.
 to follow in their footsteps 
and keep up with their guides, 
photonovels and videos via 
Pegasus’ social media accounts.

ÇOK GEZENLER KULÜBÜ NEDİR? 
WHAT IS THE GLOBETROTTERS CLUB? 
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Birinci gün
17:30 Trastevere dükkânlarında… Kentin 
içinde biraz dolaşıp zamanda yolculuk 
yaptıktan sonra Trastevere sokaklarına adım 
atıyoruz. Buradaki vintage ürünler satan yeşil 
dallarla kaplı vitrinler, kitapçılar, butikler 
oldukça orijinal. La Maison de Titti, Fuori 
Orario, Flake’s, Annie bunlardan bazıları. 
Harika raflar arasında dolaşırken karnınız 
acıktığında La Boccaccia’da bir dilim pizza 
molası vermeyi unutmayın!
19:00 Günü batırmaya, Vatikan’a… Gün batımı 
Roma’da tadına doyum olmayacak şeylerden 
sadece biri. Bunun hakkını vermek için de 
Trastevere’den çok uzaklaşmadan nehir hattı 
boyunca biraz yürüyüş yapıp güneşe Vatikan’ın 
arkasından veda ediyoruz.
20:30 Kapı önü muhabbeti… Trastevere’de, 
küçük restoranların sokaklara dökülen 
masalarında akşam yemeği olmazsa 
olmazlardan. Bunun için birkaç güzel adres var: 
Cajo&Gajo, Grazia&Graziella, Sette Oche, Da 
Otello, Da Enzo al 29 bizim favorilerimiz.

Day 1
17.30 The shops at Trastevere... After 
wandering around town a little and taking a 
trip back in time, we emerge on the streets 
of Trastevere. Here, the window displays of 
vintage shops decorated with green branches, 
bookstores, and boutiques are all unique. 
They include La Maison de Titti, Fuori Orario, 
Flake’s and Annie. Browse through the shelves, 
and when you get hungry, stop for a slice of 
pizza at La Boccaccia!
19.00 As the sun sets, to the Vatican... The 
sunset is just one of the many things in Rome 
that you can’t get enough of. To truly appreciate 
the experience, we take a stroll along the 
river walk close by Trastevere and bid the sun 
farewell from behind the Vatican. 
20.30 Chatting by the doorway... A visit to 
Trastevere is not complete without dinner 
at one of the tables set up on the street in 
front of the small restaurants. Cajo&Gajo, 
Grazia&Graziella, Sette Oche, Da Otello and Da 
Enzo al 29 are our favorites.

TRASTEVERE

LA BOCCACCIA

TRASTEVERE

VATİKAN VATICAN
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Vespasianus 
tarafından MS 72’de 
yapımına başlanmış 

ve MS 80 yılında, 
Titus döneminde 

tamamlanmış 
Kolezyum, acılara 
ve anılara tanıklık 

eden tarihiyle 
#YerindeGüzel

With foundations 
laid in 72 AD by 
Vespasianus, 

completed in 80 AD 
under the reign of 
Titus, a witness to 

grief and memories, 
the Colosseum is best 

where it belongs.





Day Two
08.30 Coffee and Croissants... Before your 
tour of the city, make your way to Tazza d’Oro, 
if you’d like a quick and delicious breakfast of 
coffee and croissants, Italian-style.
09.00 And of course, the Vatican... You can’t 
head home without visiting the city’s most 
important symbol, the tiniest country in the 
world. It’s tiring, but it’s worth it. Climbing to 
the top of the Basilica and exploring the Vatican 
Museum is a great way to begin the day.
13.00 Piazza del Popolo… The real surprise 
awaits us after we’ve spent some time 
in the plaza and climb up the steps right 
behind it! Here, from the terraces of the 
Pincio, you can gaze out over the city for 
as long as you like. The view includes the 
Vatican, Monumento a Vittorio Emanuele 
and Castel Sant’angelo, and it’s the most 
beautiful in Rome.
14.30 Make a wish… We cross the Piazza di 
Spagna and head straight to the Fontana di 
Trevi. It’s quite crowded, but it’s one of the 
loveliest places in Rome! 

İkinci gün
08:30 Kahve & Kruvasan… Şehir turuna 
başlamadan önce İtalyan usulü, hızlı ve leziz bir 
kahvaltı için kahve ve kruvasan tercih edenler, 
pusula Tazza d’Oro’yu gösteriyor.
09:00 Tabii ki Vatikan… Şehrin en önemli 
sembolünü, dünyanın en küçük ülkesini 
görmeden geri dönmek olmaz. Yorucu ama 
fazlasıyla etkileyici bir durak. Basilica’nın 
tepesine çıkmak ve Vatikan Müzesi’ni 
turlamak, güne başlamak için muhteşem 
bir yol. 
13:00 Piazza del Popolo… Meydanda vakit 
geçirdikten sonra asıl sürpriz, meydanın 
hemen arkasında duran merdivenlerden 
çıkınca çıkıyor karşımıza! Pincio denilen 
alanda şehri doya doya seyredebileceğiniz 
teraslar var. Buradan Vatikan’a, Monumento 
a Vittorio Emanuele’ye, Castel Sant’angelo’ya 
bakabilir, Roma’yı en güzel buradan 
izleyebilirsiniz. 
14:30 Bir dilek tutun… Rotamızı Piazza di 
Spagna’dan geçirerek Fontana di Trevi’ye doğru 
ilerletiyoruz. 

PIAZZA DEL POPOLO

GALLERIA 
NAZIONALE 
D’ARTE 
MODERNA

ROMA MÜZELERI      
THE MUSEUMS OF ROME
Galleria Nazionale 
d’Arte Moderna: Modern 
sanat meraklılarını böyle alalım. 
Ulusal Modern Sanat Galerisi 75 
odadan oluşuyor ve hayranlıkla 
bakacağınız eserlere ev sahipliği 
yapıyor. 
This way for the modern art 
enthusiasts. The National Gallery 
of Modern Art has 75 exhibition 
rooms and is home to artworks 
that will blow your mind.

Explora: Burası bir çocuk 
müzesi. Günün bir iki saatini 
burada geçirmek özellikle çocuklu 
aileler için güzel bir seçenek. 
Kendini daha genç hissetmek 
isteyenler için de! 
A museum designed for children, 
spending a couple of hours here 
would make a good outing for 
families with kids, and for those 
who want to feel a bit younger, too!
 
Vespa Müzesi: İtalya 
denildiğinde akla sadece pizza 
ve makarna gelmiyor. Bu 
ülkenin motorlu taşıtları da en 
az onlar kadar ilgi odağı. Vespa 
da bunlardan biri. Sokaklarda 
çok göreceğiniz bu sevimli 
araçlar neredeyse yapılar kadar 
köklü bir tarihe sahip. İlk Vespa 
tasarımlarını, birbirinden farklı 
modelleri bir arada görmek ve 
havanızı biraz değiştirmek için 
Vespa Müzesi tam da aradığınız 
yer. Üstelik giriş ücretsiz!
Vespa Museum: Pizza and 
pasta aren’t the only things that 
come to mind when you say 
Italy. Just as interesting are the 
country’s motorized vehicles, 
including Vespa. You’ll see a lot 
of these cute motorcycles on 
the streets, and their history 
goes back nearly as far as the 
architecture. To see the earliest 
Vespa designs, along with all the 
different models, and for a change 
of scenery, the Vespa Museum 
is the place to go. What’s more, 
it’s free!
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Whether or not to make a wish while tossing 
the customary coin into the fountain is up to 
you, but we do have one recommendation: 
Tiramisu at Pompi, by the Spanish Steps.
15.30 The light of the Pantheon… As we make 
our way to the heart of Rome, our next stop 
is the Pantheon. You’ll love how the light 
streams through the huge opening on the top.
17.00 On the bridges of Rome… You can walk 
over the Corso Vittorio Emanuele II, heading 
towards Castel Sant’Angelo. The Ponte 
Sant’Angelo, which will take you to the castle, 
has an impressive view over the Tiber River.
19.00 Towards the plazas… You can lose track 
of time listening to the street musicians in 
the Piazza Navona. You can dance to the 
music, sing along with the singers, lose 
yourself in the performances, and even have 
your portrait painted. There’s only one place 
to go for some people-watching: Bar del Fico!

Burası çok kalabalık ama Roma’daki en sevimli 
yerlerden de biri! Âdetlere uyup bir dilek 
dileyerek, paranızı havuza atıp atmamak size 
kalmış. İspanyol Merdivenleri civarında bir 
öneri ise Pompi’de tiramisu.
15:30 Pantheon’un ışığı… Roma’nın kalbine 
doğru yaklaşmak lazım. Pantheon sıradaki 
durak. O koca delikten içeriye vuran ışık sizi 
kendine hayran bırakacak. 
17:00 Roma köprülerinde… Castel 
Sant’Angelo’ya doğru Corso Vittorio Emanuele 
II üzerinden yürüyerek devam edebilirsiniz. 
Ponte Sant’Angelo sizi kaleye bağlar. Buradan 
Tevere Nehri manzarası çok etkileyici.
19:00 Meydanlara yolculuk… Piazza Navona’da 
sokak sanatçıları saatin nasıl ilerlediğini 
unutturabilir. Çalan şarkılarla dans edebilir, 
şarkıcılara eşlik edebilir, gösterilere kapılıp 
gidebilir, hatta portrenizi yaptırabilirsiniz. 
Gelip geçeni izlemek için adres: Bar del Fico!

Hamur işleri İtalyanların en iyi 
oldukları iş olabilir. Biscotti, 
cannoli, kruvasan, pasticiotto bir 
fırında durup tadına bakılması 
gereken lezzetler arasında. 
Bizim önereceğimiz adresler: 
Biscottificio ve I Dolci di Nonna 
Vincenza.
Baked goods just might be what 
the Italians do best. It’s worth 
stopping at a bakery to try out 
treats like biscotti, cannoli, 
croissants and pasticiotto. Our 
recommendations: Biscottificio 
and I Dolci di Nonna Vincenza.

Fotoğraf çekmekten 
yorulmuyorsunuz bu şehirde! 
Yolunuzu Campo de Fiori’ye 
bağlayan, antikacıların, özel 
tasarım kıyafetler satan butiklerin 
ve yine özel tasarım mobilyaların 
olduğu çok tatlı iki sokak var: 
Banchi Nuovi ve Banchi Vecchi.
You’ll never get tired of taking 
photos in this city! Leading onto 
the Campo de Fiori are two 
charming streets that are filled 
with antique shops, designer 
clothing boutiques and designer 
furniture shops: Banchi Nuovi and 
Banchi Vecchi.

Sıcak Roma günlerinde en iyi 
arkadaşınız muhteşem Roma 
dondurmaları olacak. Bol çeşitli, 
taze meyveli ve tadına doyum 
olmayan cinsten! Adresler belli: 
Gelateria Dei Gracchi, Giolitti ve 
Gelateria Del Teatro.
On a Roman hot day, the delicious 
Roman ice cream will be your 
best friend. There’s a huge 
variety, with fresh fruit and other 
completely delectable flavors! 
Places to go: Gelateria Dei 
Gracchi, Giolitti and Gelateria Del 
Teatro.

En yakın ve nefis adres: Yemyeşil 
şehir parkı Villa Borghese. 
Sandviçinizi, içeceğinizi alıp 
çimlere uzanmak, doğanın sesiyle 
biraz kestirmek ve ağaçların 
neredeyse tüneller oluşturduğu 
yollardan yürümek için buraya 
uğramak gerek.

The leafy-green city park, Villa 
Borghese, is not just a wonderful 
option, it’s a must. Pack a 
sandwich and drinks, stretch 
out on the grass, doze off to 
the sounds of nature, and walk 
along paths so full of trees they 
practically form tunnels of green.

BIZCE 
ROMA’NIN 
EN’LERI! 
Our “Bests 
of Rome”!

BISCOTTIFICIO

PIAZZA NAVONA ROMA İSTASYON ROME STATION

130 • PEGASUS • HAZİRAN / JUNE 2016





132 • PEGASUS • HAZİRAN / JUNE 2016

20.30 Evening at Campo de Fiori… Campo de 
Fiori is a good choice for dinner. Our favorites 
are Emma and Cantina e Cucina. After a meal, 
some live music is welcome! To enjoy the 
surroundings along with the music, Obica is 
just the ticket.

Day three
08.30 Start the day at the Colosseum… Time 
to visit the Colosseum! Not to mention another 
cup of good coffee and a croissant along the 
way. We stop at La Casetta. Over the course of 
time , the Colosseum has witnessed moments 
of enjoyment as well as cruelty. It would be 
a shame to leave Rome without learning 
something about its construction and history. 
The Foro Romano is also worth a visit for those 
interested in archeology.
13.00 Goodbye to Rome over the river… As 
our time in Rome comes to a close, we return 
to the heart of the city. Our journey concludes 
where it began, in Trastevere. Let’s wind up our 
expedition with a stroll through the greenery of 
Isola Tiberina and a beautiful view of the river. 
And a pre-flight lunch at La Prosciutteria!

20:30 Campo de Fiori’de akşam… Akşam 
yemeği için Campo de Fiori güzel bir tercih. 
Burada bizim favorilerimiz Emma ve Cantina e 
Cucina. Yemek sonrası biraz canlı müzik de iyi 
gider! Obica, meydanın keyfini müzikle birlikte 
çıkarmak için ideal. 

Üçüncü gün
08:30 Kolezyum’da güne merhaba… 
Kolezyum’u ziyaret zamanı! Yol üstünde yine 
güzel bir kahve ve kruvasana hayır demek 
olmaz. La Casetta’yı tercih ediyoruz. Kolezyum, 
tarih boyunca eğlenceli anlara tanık olduğu 
gibi acımasızlıkları içinde barındırmış bir 
yapı. Burayı dolaşırken yapıya ve tarihine 
dair bilgilenmeden gelmek eksiklik olur. 
Arkeolojiye meraklı olanlara Foro Romano da 
tavsiye edilir.
13.00 Nehir manzarasıyla Roma’ya veda… 
Son saatlere doğru yine Roma’nın kalbine 
geri dönüyoruz. Trastevere’de başlayan 
yolculuğumuz yine burada bitiyor. Yolumuzu 
Isola Tiberina’dan geçirip yine güzel bir 
nehir manzarası ve yeşilliğin içinde bitirelim. 
Uçaktan önce öğle yemeği La Prosciutteria’da!

ISOLA TIBERINA KOLEZYUM COLOSSEUM

Çilek kokulu Nemi 
Nemi Köyü, Nemi Gölü’nün 
hemen üst tarafında yer alan, 
dağ çileklerinin lezzetiyle bilinen 
bir yerleşim alanı. Roma’ya 
30 km uzaklıkta. “Çilek Köyü” 
olarak da biliniyor. Çileklerin 
kokusunun sindiği, bize çok 
da yabancı olmayan camdan 
cama çamaşırların asılı olduğu 
sokaklarda yürürken evlerden 
İtalyanca şarkılar duyacak, 
bir filmin içindeymişsiniz gibi 
hissedeceksiniz. 

Strawberry-scented Nemi 
The village of Nemi, also known 
as “Strawberry Village”, is 
located just above Lake Nemi 
30 km from Rome. The village 
is famous for its delicious wild 
strawberries. As you walk along 
the streets, infused with the 
smell of strawberries, with the 
familiar sight of washing hung out 
windows to dry, and the sound of 
Italian songs coming from inside 
the houses, you’ll feel as if you’ve 
stepped onto a f ilm set.
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Watch it from above
For a bird’s-eye view, some cities make you 

climb towers with hundreds of steps, trek over 
hills, or conquer castles. Rome is one of those 
cities, but don’t worry, we won’t have you 
climbing hundreds of steps. We’ll let you know 
about lovely terraces, gardens, and balconies!

If you had a terrace at home, threw down a 
few cushions, and invited over some friends, it’d 
be just as cozy as Apartment Bar. Beloved of the 
Roman populace, between 19.00-21.00 it’s the 
setting for “apero (after-work parties)”; after 
that, it’s time to dance, dance, dancc.

Dom Hotel is located on one of the busiest 
streets in Rome, but the crowds have yet to 
descend onto its terrace.

Particularly at the moment you start 
wondering about what you might be doing on 
a Sunday, get yourself to The Magick Bar to 
watch the sun set over the river. 

Bir de yukarıdan görün
Bazı şehirlere yukarıdan bakmak için yüzlerce 
merdivenlik kulelere çıkılır, tepeler aşılır, 
kaleler fethedilir. Roma da onlardan biri ama 
korkmayın, size yüzlerce basamak çıkarmak 
niyetinde değiliz. Pek güzel teraslardan, 
bahçelerden, balkonlardan haber vereceğiz!

Evinizin terası olsa, terasa birkaç yastık 
atsanız ve arkadaşlarınızı çağırsanız Apartment 
Bar kadar olur. Roma ahalisinin pek sevdiği 
bu barda 19.00-21.00 arası apero (iş çıkışı 
toplanması) için buluşanlar, sonrasındaysa 
dans dans dans var.

Dom Otel Roma’nın en işlek caddelerinden 
biri üzerinde ama terası henüz kalabalıklar 
tarafından keşfedilmemiş.

Özellikle “Pazar günü ne yapsak?” diye 
düşünmeye başladığınız anda güneşi nehrin 
üzerinden batırmaya The Magick Bar’a 
uğruyorsunuz.

NAVONA

NAVONA

CAMPO

CAMPO

ARISTOCAMPO

Pazar günleri bile 
kalabalık kapı 
önüyle Freni 

e Frizioni
 #YerindeGüzel

With a crowd outside 
the door even on 
a Sunday, Freni e 

Frizioni is  best where 
it belongs.
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ORTA ÇAĞ’IN ASIL 
ŞEHRI: PRAG

A Noble Medieval City: Prague

 Doğanın sarı, kırmızı, turuncu tonlarıyla 
bezediği tarihi şehir Prag, “Orta Çağ” 
denildiğinde akla gelen ilk destinasyonlardan 
biri. Çek Cumhuriyeti’nin büyülü şehri Prag, 
katedralleri, ilgi çekici saatleri, şık kafeleri 
ve sanatla dolu yaşamıyla ziyaretçilerini 
kendisine âşık etmekte iddialı.

 Prague is an historic city decked with the 
yellows, reds and oranges of nature, and it’s 
one of the first places to come to mind when 
it comes to Mediaeval. With its cathedrals, 
clocks, chic cafes and art-filled agenda, 
visitors can’t help but fall in love with this 
magical city in the Czech Republic.
YAZI / BY: Zeynep Merve KAYA
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PRAG MANZARASI 
PRAGUE VIEW

PRAG SOKAKLARI 
STREETS OF PRAGUE

PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Prag’a haftanın 

beş günü 
her şey dâhil 

105,99 USD’den 
başlayan 
f iyatlarla 

uçabilirsiniz.
You can fly to 
Prague from 

İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport 
with Pegasus’ 

f ive days a week; 
all-inclusive 

prices start at 
105.99 USD.

FLY WITH  
PEGASUS



ORTA ÇAĞ’IN ASIL 
ŞEHRI: PRAG

PRAG KALESİ PRAGUE CASTLE

Prag Kalesi, geniş bir alana yayılıyor. Burada; tarihi 9. yüzyıla 
uzanan ve bir gotik şaheser olan kaleye ek olarak Kraliyet Sarayı, 
bir katedral, üç küçük şapel, bazilika, manastır, savunma kuleleri 
ve kraliyet ahırlarını görmek mümkün. Kalenin en etkileyici yeri 
ise muhteşem derecede bakımlı bahçeleri. Kale gezisi sonrasında 
şehre dönerken indiğiniz yol üzerindeki restoranlar ise öğle 
yemeği için güzel bir alternatif olabilir 

You’ll find Prague Castle inside a large complex that includes the 
Royal Palace, a cathedral, three small chapels, a basilica, a 
monastery, defense towers, the royal stables as well as the 
castle itself, a Gothic masterpiece dating back to the 9th 
century. The most impressive part of the castle are the 
extraordinarily well-kempt gardens. After exploring the castle, 
you might stop for lunch at one of the restaurants lining the 
streets leading back to the city center.
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MALÁ STRANA
Nam-ı diğer “Küçük Şehir”… 
Yerel halkın “Malá Strana” 
dediği bölge, Charles Köprüsü 
sayesinde tarihi şehir 
merkezinden ayrılıyor. Barok 
mimarinin hakim olduğu 
bölgeye, tepedeki Prag Kalesi 
gözcülük yapıyor ama St. 
Nicholas Kilisesi ve büyük 
Wallenstein Sarayı da mutlaka 
görmeniz gereken yerler 
arasında yer alıyor.

GELİN PRAG’I 
KEŞFEDELİM
Bir buçuk milyon nüfusa 
sahip Orta Çağ şehri Prag, 
bohem havasıyla insanı kısa 
sürede içine çekerken, şehrin 
en çok turist çeken bölgesi 
“Eski Şehir”, kentin kalbinde 
yer alıyor. Haritayla yön 
bulma gereksinimi 
yaşamaksızın sokaklarında 
kaybolmanın keyfini 
yaşayabileceğiniz Prag’ı 
keşfetmenin tam sırası…

LET’S EXPLORE 
PRAQUE
The medieval city of Prague is 
home to one-and-a-half 
million and has a bohemian 
atmosphere that quickly 
draws in visitors. The Old 
Town, the most popular area 
with tourists, is the heart of 
the city. Now’s the perfect 
time to discover Prague, 
where you can lose yourself 
in the streets with no need 
for a map.

DANS EDEN EV
Hırvat ve Çek kökenli mimar 
Vlado Milunic ve mimarinin 
dünyaca ünlü isimlerinden 
Kanadalı Frank Gehry tarafından 
tasarlanan “Dans Eden Ev” veya 
diğer adıyla “Fred & Ginger”, 
şehrin modern yapılarının en ilgi 
çekeni. Dış cephesiyle dans 
eden bir kadın ve erkeği 
anımsatan yapı, aslında halka 
kapalı bir ofis binası. Ancak 
Dans Eden Ev’in yedinci 
katındaki Celeste Restaurant’a 
belki uğramak istersiniz.

MALÁ STRANA
It’s known as the “Little 
Quarter”, or as the locals call, 
it “Mala Strana”. The district, 
separated from the historic 
city center by the Charles 
Bridge, contains fine 
examples of Baroque 
architecture. The Prague 
Castle up the hill overlooks 
the district, but the Church of 
St Nicholas and the great 
Wallenstein Palace are worth 
seeing, too.

DANCING HOUSE
The “Dancing House”, also known 
as “Fred & Ginger”, was designed 
by Czech and Croatian architect 
Vlado Milunic and the world-
renown architect Frank Gehry from 
Canada. With a facade resembles a 
woman and man dancing, it’s the 
most interesting of the city’s 
modern structures. In fact, the 
building is a private office block. 
But you might want to stop by the 
Celeste Restaurant, located on the 
7 th floor of the Dancing House.

ST. NICHOLAS DANS EDEN EV FRED&GINGER

OLD TOWN

138 • PEGASUS • HAZİRAN / JUNE 2016

WALLENSTEIN SARAYI WALLENSTEIN PALACE





KAHVE KÜLTÜRÜ
Orta Avrupa’nın çok güçlü bir 
kahve kültürü olduğu malum. 
Prag da, bölgenin kahve ve kafe 
bakımından en zengin 
şehirlerinden. Geleneksel kafe 
kültürünü devam ettiren bu 
mekânlardan; dışarısında 
oturup şehri seyredebileceğiniz 
Café Slavia, kendinizi Paris’te 
hissedebileceğiniz Café Louvre 
ve Kübist dekorasyonu ve 
mobilyalarıyla Grand Café 
Orient tavsiyelerimiz arasında.

ASTRONOMİK SAAT
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan 
Eski Şehir’in başrol oyuncusu “Astronomik Saat”, 
eski belediye binasının saat kulesinin tepesinde 
sizleri bekliyor. 15’nci yüzyılda saat ustası Hanus 
tarafından yapıldığı düşünülen saat 
mekanizmasının içinden, her saat başı çanlar 
çaldığında 12 minik Havari heykelciği çıkıyor. 
Astronomik Saat; Orta Avrupa saati, eski 
Bohemya saati, yıldız saati ve benzersiz Babil 
saatini de gösteriyor.

ASTRONOMICAL CLOCK
Atop the clocktower of the Old City which is on 
UNESCO’s World Heritage List, sits the 
“Astronomical Clock”, the focal point of the 
square. From the clock mechanism, which is 
thought to be invented by Hanus, miniature 
statues of the 12 apostles pop out when the bells 
toll the hour. The Astronomical Clock also 
displays the Central European Time, old 
Bohemian time, planetary time and the unique 
Babylonian time.

ALIŞVERİŞ ZAMANI
Avrupa’nın nispeten “ucuz” 
şehirlerinden biri olan Prag; 
Palladium, Nový Smíchov, 
Chodov, Arkády Pankrác gibi 
alışveriş merkezleriyle tam bir 
alışveriş cenneti. Prag’ın en lüks 
alışveriş noktası ise dünyanın en 
iyi markalarına ev sahipliği yapan 
ve geleneksel mücevher ve 
hediyelik eşya da bulabileceğiniz 
“Parížská Caddesi”. 
Valizinizde boş yer varsa 
doldurmanın tam sırası.

COFFEE CULTURE
Central Europe’s coffee culture 
is well known, and Prague is 
one of the richest cities of the 
region when it comes to coffee 
and cafes. Among the places 
carrying on the tradition of 
cafe culture, we recommend 
Cafe Slavia, where you can sit 
outside and watch the city; 
Cafe Louvre, where you’ll feel 
like you’re in Paris; and the 
Grand Cafe Orient, with its 
Cubist interior.

SHOPPING TIME
Prague is one of Europe’s 
relatively “cheap” cities, and 
with malls like the Palladium, 
Nový Smíchov, Chodov and 
Arkády Pankrác, it’s a 
shopper’s paradise. Parížská 
Street is the top luxury 
shopping district. It’s home to 
world-famous brands, and you 
can also buy traditional 
jewellery and souvenirs there. 
If you’ve got any empty space 
in your suitcase, now’s the time 
to fill it up.

CAFÉ SLAVIA

CAFÉ LOUVRE
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Festival Season 
in Europe

AVRUPA’-
DA FES-
TİVAL
MEVSİMİ
Birkaç günlüğüne evden uzaklaşmak, güzel 
müzik dinlemek, yeni yerler keşfetmek ve belki 
de hayatınız boyunca unutamayacağınız anlar 
yaşamak istiyorsanız, sizler için hazırladığımız, 
Avrupa kıtasındaki en çok ilgi gören beş müzik 
festivaline mutlaka göz atın. 

If you want to get away for a couple of days, listen to 
good music, discover new places, and perhaps create 
memories that you’ll cherish for the rest of your life, take a 
look at this list we’ve put together of the five most popular 
music festivals in Europe.

YAZI /  BY Egemen AKAR
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Festival Season 
in Europe

AVRUPA’-
DA FES-
TİVAL
MEVSİMİ



DONAUINSEL FESTİVALİ
DONAUINSELFEST

DONAUINSEL FESTIVALI 33’üncü 
yaşına Viyana’nın ilke edindiği “Hayattaki 
en güzel şeyler bedava yapılanlardır” 
mottosuyla giriyor. 24-26 Haziran 
tarihleri arasında Russkaja, Samy Deluxe, 
Andy Borg ve daha birçok sanatçının 
sahne alacağı festivale giriş ücretsiz. 
Tuna Nehri ile Neue Donau adlı kanal 
arasında yer alan ince uzun bir adada, 6,5 
kilometrelik bir alana yayılan festivale her 
yıl yaklaşık üç milyon kişi katılıyor. 

Donauinsel, Parlamento üyesi Georg 
Niedermühlbichler tarafından organize 
ediliyor. Etkinlik, birçok kaynak 
tarafından Avrupa’nın en büyük açık 

hava etkinliği olarak gösteriliyor. Yiyecek 
stantları ise konserlerden sonra festivalin 
en gözde bölümlerinden. Burada Thai, 
Yunan, İtalyan, Hint ve Türk mutfağına 
ait yemekler bulabilirsiniz. 

The motto “The best things in life are 
free” sums up the principles of Vienna’s 
Donauinselfest, now in its 33rd year. 
The festival takes place between June 
24-26 and includes performances by 
many artists such as Russkaja, Samy 
Deluxe and Andy Borg. The festival site 
is spread out over a 6.5 square kilometer 
area on a narrow island located between 

the Danube River and the New Danube 
canal. Entrance to the festival is free, 
and around 3 million people attend 
it each year. Organized by MP Georg 
Niedermühlbichler, Donauinsel is cited 
by many sources as the biggest open-air 
event in Europe. After the concerts, the 
most popular attractions are the festival’s 
food stands, where you can sample dishes 
from Thai, Greek, Italian, Indian and 
Turkish cuisine.
2016.donauinselfest.at 
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PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Viyana’ya haftanın 
her günü her şey 

dâhil 65,99 USD’den 
başlayan f iyatlarla 

uçabilirsiniz.
You can fly to 
Vienna from 

İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport 

with Pegasus’ daily 
flights; all-inclusive 

prices start at 
65.99 USD.

FLY WITH  
PEGASUS
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ISLE OF 
WIGHT 
FESTİVALİ

ISLE OF WIGHT FESTIVAL

The Rolling Stones’dan David Bowie’ye, 
Coldplay’den The Who’ya kadar pek çok 
ünlü müzisyenin ve grubun konserlerine 
sahne olan festival İngiltere’nin Wight 
Adası’nda gerçekleşiyor. Festivalin 
ana sahnesinde bu yıl The Who, Adam 
Lambert ile birlikte Queen, Stereophonics 
ve Faithless, alternatif sahnede ise onlarca 
amatör grup sahne alıyor. Festival, her yaş 
grubuna hitap edebilmek adına gençler 
için ayrı kategoride biletleme, çocuklara 
ücretsiz giriş, ailelerin vakit geçirebileceği 
özel alanlar ve kamp yapmayı 
sevmeyenler için pek çok konaklama 
alternatifi sunuyor. 9-12 Haziran tarihleri 
arasında gerçekleşen festival Londra’dan 
sadece iki saat uzaklıkta. 

The festival, which takes place on 
England’s Isle of Wight is hosting many 
musicians or groups including the Rolling 
Stones, David Bowie, Coldplay and  The 
Who. This year, The Who, Adam Lambert 
and Queen, Stereophonica, and Faithless 
will be appearing on the festival’s main 
stage, while the alternative stage will host 
lesser-known groups. In order to appeal to 
all age groups, there are discount tickets 
for young people, free entrance for kids, 
specially designated family areas and 
various accommodation alternatives for 
those who don’t like camping out. The 
festival takes place by June 9-12 and is 
only two hours away from London.
isleofwightfestival.com
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PEGASUS

PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Londra Stansted 

Havalimanı’na 
72,99 USD’den; 

Londra Gatwick 
Havalimanı’na 

ise 55,99 USD’den 
başlayan f iyatlarla 
haftanın her günü 

uçabilirsiniz.
You can fly to London 

Stansted Airport 
start at 72,99 USD 

and London Gatwick 
Airport 55,99 USD 

from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with 
Pegasus’ daily flights 
all-inclusive prices.



SONAR 
    BARSELONA

SONAR BARSELONA, 1994 yılında 
müziğin, yaratıcılığın ve teknolojinin 
bir arada olduğu etkinliklerden oluşan 
bir festival olarak doğuyor. Format ve 
içerik olarak öncü bir organizasyon. 
Açık havada ve çimlerin üzerindeki 
diğer yaz festivallerine karşın Sonar 
şehir merkezinde düzenleniyor. Festival 
ilk olarak Barselona’da başlasa da, 
günümüzde dünyanın çeşitli bölgelerinde 
50’den fazla etkinlik organize ediyor. 
Sonar etkinlikleri Fira Montjuïc’deki 
konserler ve DJ performanslarından 
oluşan “Sónar by Day” ve dijital yaratıcılık 
endüstrisine odaklanmış uluslararası 
kongreleri kapsayan Sónar+D olmak 

üzere iki alana yayılıyor. Etkinliğin müzik 
tarafında Anohni, New Order, Fatboy 
Slim gibi tanınmış isimler yer alıyor. Bu 
yıl 23’üncü yaşına giren festival, 16-18 
Haziran tarihleri arasında Barselona’da 
gerçekleşiyor. 
 
Sonar Barcelona came into being 
in 1994 and has been a pioneer when 
it comes to both format and content, 
embracing all manner of events that bring 
together music, creativity and technology. 
Unlike other summer festivals, which 
take place on the grass out in the open air, 
Sonar is held in the city center.  
While the festival began in Barcelona, it 

now organizes more than 50 events across 
the world. The events are split in two, 
with concerts at Fira Montjuic and DJ 
performances forming “Sonar by Day”, 
and “Sónar+D” comprised of international 
seminars focused on the digital creativity 
industry. On the music side, you can listen 
to well known performers such as Anohni, 
New Order and Fatboy Slim. The festival 
celebrates its 22nd anniversary this year, 
taking place between June 16-18.
sonar.es
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SONAR BARCELONA

PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Barselona’ya 
haftanın her 
günü her şey 

dâhil 133 USD’den 
başlayan f iyatlarla 

uçabilirsiniz.
You can fly to 

Barcelona from 
İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport 

with Pegasus’ daily 
flights; all-inclusive 

prices start at     
133 USD.

FLY WITH  
PEGASUS





GLASTONBURY 
FESTİVALİ GLASTONBURY FESTIVAL

GLASTONBURY FESTİVALİ, 
orijinal adıyla Çağdaş Sanatlar Festivali; 
müzik, tiyatro, dans ve sirk gösterileri gibi 
performansların sergilendiği dünyanın en 
büyük açık hava festivallerinden biri. 1970 
yılında başlayan festivale her yıl yaklaşık 
175 bin kişi katılıyor. Festival alanı öyle 
güzel düzenleniyor ki bir tarafta dev 
heykeller, diğer tarafta sirk için kurulmuş 
çadırlarla her köşesi farklı performanslara 
ev sahipliği yapan dev bir sanat merkezi 
hissi uyandırıyor.

Festival’in ana sahnesi olan Piramit 
Sahne’de bu yıl Muse, Adele, ZZ Top, 
Coldplay gibi dünyaca ünlü isimler 

yer alıyor. Bunun yanında, alternatif 
sahnelerde onlarca yetenekli müzisyenin 
performansını izleyebilirsiniz. 
İngiltere’nin Glastonbury şehrindeki 
festival 22-26 Haziran tarihleri arasında 
gerçekleşiyor. 

Glastonbury Festival or to give its 
full name, the Glastonbury Contemporary 
Arts Festival, includes music, theater, 
dance and circus performances in what is 
one of the biggest open-air festivals in the 
world. First organized in 1970, the festival 
has around 175,000 visitors each year. The 
site is wonderfully organized, with huge 

statues on one side and circus tents on 
the other. With a different performance at 
every corner, the place feels like a massive 
arts center.
This year world-famous names such as 
Muse, Adele, ZZ Top and Coldplay will 
appear on the Pyramind Stage, which is 
the festival’s main stage. Beside this are 
alternative stages where you can watch 
many talented musicians perform. The 
festival takes place in the English city of 
Glastonbury between June 22-26.
glastonburyfestivals.co.uk
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TOLLWOOD 
	 	 	 	 FESTİVALİTOLLWOOD FESTİVALİ, 

Almanya’nın Münih şehrinde yaz 
ve kış festivali olarak yılda iki kez 
düzenleniyor. Olympiapark’taki dev alana 
kurulan çadırlarda konserler, tiyatro 
gösterileri, okuma günleri gibi çeşitli 
kültürel etkinlikler yapılıyor. Ekolojiye 
ve çevre duyarlılığına dikkat çekmeyi, 
bu alanlardaki projeleri desteklemeyi 
amaçlayan festivalin ilki 1988 yılında 
gerçekleşmiş. 
29 Haziran-24 Temmuz tarihleri 
arasında düzenlenen festivalde bu yıl 
sahne alacaklar arasında Deep Purple, 
Anastacia, ZZ Top, Beirut, Rea Garvey 
gibi isimler var. Bu festivalin geniş 
kitlelerce duyulmasının diğer bir nedeni 
ise gastronomi alanındaki etkinlikleri. 
Dünyanın hemen her mutfağından 

örneklerin yer aldığı yiyecek stantlarını 
mutlaka ziyaret etmelisiniz. Düzenlenen 
kültürel etkinliklerin çoğunun ücretsiz 
olduğu etkinlikte ziyaretçileri 500’ün 
üzerinde kültür programı bekliyor. 
 
Tollwood Festival is organized twice 
a year in the German city of Munich, once 
in the summer and once in the winter. 
Huge tents set up in Olympiapark pay 
home to cultural events that include 
concerts, theater performances and 
book readings. The festival, first held in 
1998, also aims to raise awareness about 
ecology and environmental concerns and 
supports projects in these areas.

This year, the festival will take place 
between June 29-July 24, and will 
include performers such as Deep Purple, 
Anastacia, ZZ Top, Beirut and Rea Garvey. 
The festival’s activities in the culinary 
sphere are another reason why it is able 
to attract such large crowds. You should 
definitely stop by the food stands, where 
you can sample dishes from almost every 
imaginable cuisine in the world. The 
festival features more than 500 cultural 
events to choose from, the majority of 
which are free.
tollwood.de
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TOLLWOOD FESTIVAL

PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Münih’e haftanın 
her günü her şey 

dâhil 82,99 USD’den 
başlayan f iyatlarla 

uçabilirsiniz.
You can fly to 
Munich from 

İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport 

with Pegasus’ daily 
flights; all-inclusive 

prices start at 
82.99 USD.

FLY WITH  
PEGASUS
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RENKLİ

BİR YAZ

Seyahat ••• travel

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

Colorful 
Summer

TWIST

LEVI’S

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

PRADA

NETWORK

MAVİ

YARGICI

BENETTON

OAKLEY

DIVARESE

FABRİKA

GUSTO ABBATEİNCİ

londraLONDON





ASHISH

Münih
MUNICH

Seyahat ••• travel

SO CHIC

FLO

FLO

FOREVER NEW

BUSE TERİM FOR DEFACTO

SWATCH

MUDO

BURBERRY

NETWORK
İNCİ

LOFT

FAİK SÖNMEZ

ACCESSORIZE

EMPORIO ARMANI
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Roma
ROME

Seyahat ••• travel

PANDORA

INTIMISSIMI

CAROLINA HERRERA

DEBENHAMS

TIBI

TISSOT

BUSE TERİM FOR DEFACTO 

LAUREN CONRAD

HOTİÇ

BENETTON

HOTİÇ

FABRİKA

FABRİKA

C&A

DESA

CASSIDY SATCHEL - ACCESSORIZE
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YİNE YENİ 
	 	 YENİDEN 
FISTIK	GİBİYİZ
Bir kibrit kutusu peynir, iki zeytin…Yıllardır 
hayatımızda diyet listeleri var. Her bahar 
kaydolduğumuz spor programları… Bölgesel 
yağlarımız şeklimizi bozuyorsa ne yazık ki diyet 
ve sporla vakit kaybediyoruz! Vücudu 
şekillendirmek için o bölgedeki yağ hücrelerinden 
kalıcı olarak kurtulmak tek çözüm! Estetik ve 
Plastik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr Arif Eroğlu ve 
Medikal Estetik Hekimi Dr. Nüket Eroğlu ile  
3D lazer lipoliz yönteminin ayrıntılarını konuştuk. 

lazer lipoliz bu konudaki 
en etkili yöntemlerden 
biri. Nasıl uygulanır, hangi 
bölgelere etki eder?
İnce kanüllerle cerrahiye 
gerek kalmadan yağların 
lazer ile eritilerek alınması, 

ardından cildin ultrason ve radyofrekans ile 
gerilmesidir. Lokal anestezi ile uygulanabilir.
Spor ile yağlar kasa dönüşebilir mi?
Hiçbir doku hiçbir yöntemle diğerine dönüşemez. 
Bu yüzden bilinçli pilates ve fitness hocaları, 
personal trainer’lar, spor eğitmenleri kaslarını 
göstermek için öncelikle yağlarından kurtuluyor. 
Bel bandı gitmeden abdomenler görünmüyor ne 
yazık ki!  Erkeklerde jinekomastik yağlı bir meme, 
gögüs kasları sporla iyice şişirilirse daha büyük 
ve feminen görünüyor. Öncelikle memedeki yağ 
dokusundan kurtulmak gerekiyor.

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

160 • PEGASUS • HAZİRAN / JUNE 2016

RÖPORTAJ Evrim ÇETİNKAYA
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YİNE YENİ 
	 	 YENİDEN 
FISTIK	GİBİYİZ

Diyet yaparak belli bir bölgeden kilo 
verebilir miyiz?
Diyet ile genel kalıp küçülür, şekil değişmez. 
İri elma daha küçük bir elma olabilir ama 
muza dönüşemez. Bel göbek bandı irileşmiş 
dümdüz bir vücuttan çay bardağına benzer 
bir vücut kavisi diyet yaparak oluşturulamaz.
3D Lazer Lipoliz’in üstünlükleri neler?
3D Lazer Lipoliz’de bölgesel yağ 
fazlalıklarına sırasıyla üç sistem uygulanıyor. 
Yağ hücrelerini patlatmak için iki ayrı dalga 
boyuna sahip bir lazer, ardından cildi germek 
ve selülitleri gidermek için radyofrekans ve 
ultrason uygulanıyor. Bu sayede yağlar yok 
olurken cilt germe etkinliği de maksimuma 
çıkarılıyor. Uygulama sonrası cilt daha sıkı ve 
pürüzsüz görünüyor.
Hangi bölgelere uygulanıyor?
Bel, göbek, sırt, bacak içi, popo altı, banana 
hattı, diz içleri, basen, bacak ön yüzü, kollar 
ve gıdıya uygulanıyor. Özellikle bacak içi, 
kol içi ve gıdı gibi deri sarkmasından çok 
korkulan bölgelerde ekstra cilt germe 
etkisinden dolayı son derece güvenli.
Klasik liposuction’dan farkı nedir?
Klasik liposuction ucu keskin kanüllerle 
katı yağ dokusunun rendelenme olayıdır. Bu 
yüzden ağrısı ve riskleri fazladır. Kanüller 
iri olduğu için giriş delikleri çok büyüktür. 
İyileşme sonrası portakal kabuğu gibi 
pütürlü bir deri görüntüsü kalır. Tekrar kilo 
alınınca girintili çıkıntılı görüntü iyice belli 
olur.  Liposuction işlemi, deri gerginliğine 
hiçbir katkıda bulunmadığı için operasyon 
sonrası deride sarkma ve dalgalanmalar sık 
görülür.
İyileşme süreci nasıldır?
Çok hızlıdır. Hemen gündelik hayata 
dönülebilir. Uygulama bölgesi çok büyükse 
birkaç gün dinlenmek tercih edilebilir. 
Riskleri nedir?
Uygulama bölgesinde görülen hafif bir 
morluk ve ödem dışında bir yan etkisi yoktur. 
Bunlar da tamamen geçicidir.
Sonuç hemen görülür mü?
Sonuç anında görülür. 2-3 ay zarfında 
ödemin tamamen gitmesiyle şekil tam  
olarak oturur.
Uygulama sonrasında nelere dikkat 
etmek gerekir?
Bir hafta korse kullanımı dışında dikkat 
edilmesi gereken özel bir durum yoktur. 
Sonrasında dikiş alımı ya da pansuman 
gerektirmez.

Etki kalıcı mıdır? Kilo alınca şekil 
bozulur mu?
Yağ hücre sayısı azaltıldığı için yeni 
oluşturulan şekil kalıcıdır. Kilo  alınırsa genel 
bir kalınlaşma olur ancak şekil bozulmaz. 
Kilo verilirse eski inceliğe dönülür.
Yaş sınırı var mı?
Ergenlik sonrası yapılabilir. Özellikle bu yaş 
grubunda erkeklerde jinekomasti (meme 
büyümesi), kızlarda basen en sık yapılan iki 
bölgedir.
İleri yaş grubunda hastalıklardan 
koruyucu mudur?
Bel-göbek hattı kadınlarda 88 cm, erkeklerde 
102 cm üzerindeyse, Tip II diyabet, metabolik 
sendrom, hipertansiyon, solunum sistemi 
hastalıkları için ciddi bir risk oluşur. 
Bu bölgedeki yağın alınması iç organlar 
üzerindeki baskıyı kaldırarak çalışmalarının 
normale dönmesini sağlar. 

Siz siz olun önce 
vücut şeklinizi 
düzeltin, 
ardından sağlıklı 
beslenerek ve 
spor yaparak 
hep formda kalın. 
Şekilsiz vücutla 
spor ve diyet 
yapmak bir keyif 
değil eziyet!
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FOTOĞRAFLAR
NE SÖYLER?

 What Do  
Photographs 

Say?

Yaşam ve Stil ••• lifestyle
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Son yıllarda teknolojinin hızlı 
gelişimi ve herkese kolaylıkla 
ulaşabilmesiyle birlikte 
fotoğraf hayatlarımıza daha 
çok girdi. Artık her evde bir 
fotoğraf makinesi var. En 
güzel anlarımızı, seyahat 
ederken keşfettiğimiz 
yepyeni yerleri fotoğraflarla 
ölümsüzleştiriyoruz. Peki, daha 
iyi fotoğraflar çekebilmek için 
nelere dikkat edebiliriz?

With the rapid development of 
technology in recent years and the 
increasing accessibility, photography 
is more prevalent than ever in 
our lives. Now every house has a 
camera, and we use photographs 
to immortalise our most precious 
moments, and new places we 
discover. But what should we look 
out for so as to take better photos?

YAZI ve FOTOĞRAF / Text and PHOTOGRAPH 
Mesude BÜLBÜL



- Işığı Görebilmek
Güneşin yeryüzüne dik geldiği öğlen saatleri 
sert gölgeler yaratır. Fotoğrafın en güzel 
saatleri, gün doğumu ve gün batımı 
zamanlarıdır. Yumuşak ve sıcak tonlardaki bu 
ışık portrelerimizde doğal bir etki yaratırken 
manzara çekimlerinde de resimsi bir tat ve göz 
alıcı silüetler yaratmamızı sağlar. Ayrıca kilise, 
cami gibi iç mekânlarda gördüğümüz ışık 
hüzmeleri fotoğraflara her zaman üçüncü bir 
boyut katar. Güneşi arkamıza almak karşımızda 
aydınlık görüntüler yaratır ancak güneşi 
karşımıza, sağımıza ya da solumuza alarak ışık 
oyunları yapabiliriz. 

- SEE THE LIGHT: The noontime sun, when the 
rays come down perpendicular to earth, creates 
sharp shadows. The best time to take 
photographs is at dawn and dusk. The soft and 
warm hues will lend an effect of naturalness to 
your portrait photographs, and when capturing 
sceneries, it creates a painting-like effect and eye 
catching silhouettes. Plus, the beams of light 
filtering through the windows of interior locations 
such as churches and mosques always lend a 
third dimension to photographs. Generally, having 
the sun behind us creates luminous scenes in 
front of us, but we can play with light, having the 
sun across from us, or on the left or the right.. 
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- Portre Fotoğrafları
Dünyanın farklı ülkelerinde farklı kültürlerdeki 
insanları fotoğraflarken onlarla diyalog hâlinde 
olmak da çok önemli çünkü portrelerde en 
önemli şey çektiğimiz kişinin bize güvenmesi, 
objektifin karşısında rahat hissetmesi. Kişiyi ait 
olduğu mekânda geniş açıyla kaydedebilir ya da 
mekândan soyutlayarak açık diyaframla alan 
derinliğini azaltıp yakın plan çekebiliriz. 
Böylelikle karaktere daha çok odaklanıp 
duygularını yakalayabiliriz. Portelerde yan ışık, 
özellikle pencere ışığı dramatik fotoğraflar elde 
etmenizi sağlar. 

- PORTRAITURE: It’s very important to establish a 
dialogue with the subjects when taking portraits of 
different people from different cultures around the 
world, because the most important element of 
portrait photography is for the subject to trust the 
photographer and feel comfortable in front of the 
camera. You can capture the subject with a wide 
angle photograph that includes the setting around 
them, or you can take a close-up photograph by 
decreasing the depth of field, using a wider lens 
and abstracting the space around them, which will 
enable you to focus on the character and capture 
their emotion. Side light, particularly coming 
through a window, creates a dramatic effect.
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- Renk ve Kompozisyon
Fotoğraflarda çektiğimiz mekânların, 
insanların giysilerinin ve ışığın renkleri 
farklı duygular yaratır. Zıt renkler her 
zaman enerji yaratır. Yemyeşil bir ormanda 
fotoğraf çekerken, kırmızı bisikletli birinin 
kadraja girmesi ya da mavi bir gökyüzü 
altında sarı mont giymiş bir kız çocuğu 
fotoğrafı daha da güzelleştirir.
Zıtlıkları sadece renk olarak değil, zıt 
temalar ve zıt ışıklar üzerinden de 
düşünebiliriz. Çerçeveyi oluştururken 
konuyu merkeze alarak değil, altın orana 
(çekilen görüntünün daha rahat algılanması 
için kadraj dikey ve yatay olarak üç eşit 
parçaya bölünür ve konu bu çizgilerin 
kesiştiği noktalara denk getirilir)göre 
yerleştirirsek dikkati konuya daha fazla 
çekeriz. İnsan gözü merkeze değil, altın 
oranda bulunan noktalara odaklanır. Ayrıca 
fotoğrafta birbirini takip eden çizgiler ritim 
duygusu yaratır, çerçeve içinde çerçeve, 
fotoğraf içinde fotoğraflar da zengin 
anlatımlar sunar.  
Bunlar yalnızca, fotoğraf çekerken dikkat 
edebileceğiniz öneriler ancak fotoğraf bir 
yorumdur. Fotoğraf çekmek, üzerine 
gidildikçe gelişen kişisel bir serüvendir.

- COLOUR AND COMPOSITION: The colours 
of the setting, the clothes people are 
wearing, and the light, all invoke different 
emotions in a photograph. Opposing colours 
always create energy. A person riding a red 
bicycle coming into frame in a bright green 
forest, or a child wearing a yellow raincoat 
under a clear blue sky, will make the 
photograph more visually appealing.
This opposition can also be attained through 
themes and light, rather than colour. When 
creating the frame, if we avoid having the 
subject in the centre but instead focus on the 
golden ratio (the frame is divided into three 
equal parts vertically and horizontally, and 
the subject is placed on intersecting points), 
the subject will command more attention. 
The human eye doesn’t focus in the centre, 
instead seeking out the points of the golden 
ratio. Successive lines in the photo create a 
sense of rhythm, and a frame within a frame 
or photo within a photo offer the chance of a 
rich expression.
These are only tips you might want to follow 
when taking photos, but photography is a 
means of expression. It’s a personal journey 
which develops the more you partake in it.
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- Hareketi Yakalamak
Fotoğraflarda kritik an dediğimiz hareketi yakalarken 
enstantane hızı çok önemlidir. Konuyu çekerken 
makinelerimizi spor moduna getirebilir ya da 
enstantane modunda seri çekime alıp anları 
ölümsüzleştirebiliriz. Fotoğrafta hareket, dikkati her 
zaman çeker ve fotoğrafı daha izlenir kılar.

- CATCH THE MOVE: What’s known as the “critical 
moment” when capturing subjects in motion, the 
shutter speed is of paramount importance. When 
taking such photos, we can set our cameras to “sports 
mode” or take a series of snapshots to immortalise the 
moment. A subject in motion always draws attention 
and makes the photo more viewable.



- Görüş Açısı
Fotoğraf çekerken her zaman göz 
hizasında, yeryüzünü gördüğümüz gibi 
çekeriz. Oysa bir konuyu fotoğraflarken alt 
açı ya da tepeden görmek farklı yorumlar 
getirir ve fotoğraflarımızı zenginleştirir.

- POINT OF VIEW: When taking photographs, 
we generally tend to direct our gaze at eye 
level, our usual point of view to the world. 
But looking at a subject from the bottom or 
the top can lead to new interpretations and 
enrich our photos.

Yaşam ve Stil ••• lifestyle
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Türkiye’ye gelme hikâyeniz 
nasıl gelişti?
İlk kez 1984’te 22 yaşında genç bir İngilizce 
öğretmeni olarak Ankara’ya gönderildiğimde 
keşfettim Türkiye’yi. Anayurdum olan 
İngiltere’den çok farklı, kültür ve tarih 
açısından çok zengin olan bu ülkeye hayran 
kaldım hemen. O zamanlar Türkiye’de turizm 
çok gelişmemişti, kitle turizmi yeni yeni 
başlıyordu ve yabancılar Türkiye’nin nasıl bir 
yer olduğu konusunda pek az fikre sahipti.
O yıl boyunca, Ankara’da derslerime verdiğim 
zaman dışında, güneybatıda Karya ve Likya 
eski uygarlıklarından Bizans devri Kapadokya 
ve Selçuklu-Sivas kentlerine kadar bütün o 

What’s the story behind your visit 
to Turkey?
I first discovered Turkey as a young teacher 
of English when I was sent to Ankara as 
a twenty-two year old in 1984. I rapidly 
became fascinated with a country so 
different from home, in England, and so rich 
in culture and history. At that time there was 
very little tourism to Turkey – mass tourism 
was only just beginning – and outsiders had a 
very poor idea of what Turkey was all about.
In the course of that year, when I wasn’t 
in my Ankara classrooms, I discovered 
the fabulous ruins of ancient civilisations 
from Karia and Lykia in the southwest to 

TÜRKIYE ÂŞIĞI  BIR 
INGILIZ:  JEREMY SE AL

İlk olarak İngilizce öğretmeni olarak geldiği Türkiye’ye hayran 
kalan İngiliz yazar Jeremy Seal, ziyaret ettiği yerlerde 
yaşadıklarını Koton Kitap’tan çıkan “Fes” adlı kitabında derlemiş. 
Biz de kendisine hakkında merak ettiklerimizi sorduk.

English writer Jeremy Seal, who came Turkey as an English teacher 
firstly is amazed by this country and compiled all of his travel stories 
in his book “The Fez”, which is published by Koton Kitap. We asked 
what we wonder about him. RÖPORTAJ / INTERVIEW Sema USLU

An English Writer Who’s Fond 
of Turkey: Jeremy Seal

Yaşam ve Stil ••• lifestyle
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muhteşem harabeleri keşfettim. Beni yaşamım 
boyunca şaşkınlığa uğratacak güce sahip bir 
ülkeyi algılamaya başladım yavaş yavaş. 
1985’te, Londra’da çalışmayı düşünerek 
İngiltere’ye döndüm ancak Türkiye’ye 
karşı beslediğim hayranlık bir türlü peşimi 
bırakmadı. Önce tatil için, sonra da bu 
mesleğinde ilerleyen bir seyahat yazarı olarak, 
o zamanlar yeni başlayan Britanyalı turist 
dalgasında, Türkiye’nin görülecek turistik 
beldelerini tanıtmak için tekrar döndüm 
Türkiye’ye. Guletlerle Akdeniz sahillerini 
dolaştım, Kaçkar Dağları’nda yürüdüm, 
Mardin’i, Diyarbakır’ı ve Kapadokya’daki kaya 
manastırlarını ziyaret ettim. Sonra da bir kitap 
yazma zamanının geldiğine karar verdim.
Gideceğiniz yerleri neye göre seçtiniz?
Beni kültür ve tarih açısından zengin olan 
yerler ilgilendiriyor, anlatacak öyküleri olan 
yerler. İster Konya yakınlarındaki Selçuk 
kervansarayları, ister Fethiye civarındaki 
Pınara gibi Likya kentleri olsun, eski taşların 
zenginliğini taşıyan yerleri seviyorum. Aynı 
zamanda insanlar da çekiyor beni; Türkiye’yi 
böylesine özel bir yer yapan şey yerel halkın 
nezaketi ve konukseverliği. Doğa güzelliğine 
de ilgi duyuyorum; Likya kıyılarından tutun 
da Gelibolu Yarımadası’na ve çevresindeki 
muhteşem doğaya kadar hep böyle yerlerle 
dolu Türkiye.
Bir Türkiye âşığı olarak ’90’lı 
yıllardan bu yana Türkiye’yi nasıl 
yorumluyorsunuz?
Çok açık ki Türkiye ’90’lı yıllara kıyasla çok 
daha gelişmiş ve ileri bir ülke. Nispeten çok 
kısa bir sürede çok ilerleme kaydetti. Yaşam 
standartları ve altyapı açısından muazzam 
şeyler başarıldı ama artık hangi yöne doğru 
gittiği belirsiz görünüyor. 
Kitabınızın adının “Fes” olmasının özel 
bir nedeni var mı?
Britanyalılar fesin Osmanlı zamanında 
ulusal bir şapka olduğu gerçeğini büyük bir 
şaşkınlıkla karşılar hep. Fes, bizim için ciddiye 
alınacak bir şapka değil, komedyenlerin sahne 
gereçlerinden biri olmuştur her zaman. Ama 
fesin Türkiye’de büyük bir önemi bulunuyor. 
1840’larda II. Mahmud’un bir gelişme 
sembolü olarak sunduğu, bunu takiben yüz 
yıldan daha kısa bir süre sonra Atatürk’ün 
gericilik simgesi diyerek yasakladığı bir şey. 
Türk halkı için eskiden ve günümüzde bu 
şapkanın ne ifade ettiğini ve onun olağanüstü 
tarihini anlamak istedim.

Byzantine Cappadocia and Selcuk Sivas. 
I began to sense a country with the power to 
transfix for me a lifetime.
I returned to England in 1985, thinking to 
work in London, only to discover that my 
fascination with Turkey would not leave me 
alone. I began to return, at first on holiday 
and then as a budding travel writer, covering 
the country’s tourist destinations for the 
first waves of British visitors.  I travelled 
on gulets along the Mediterranean coast, 
walked in the Kackar Mountains, visited 
Mardin and Diyarbakir, and the rock 
monasteries of Cappadocia. Then I decided 
it was time to attempt a book.
How did you pick which places 
to visit?
I am drawn to places rich in culture and 
history; places which have a story to tell.  
Places rich in old stones, be they Selcuk 
kervansarays near Konya or Lykian cities 
like Pinara near Fethiye. I am also drawn 
to the people; what makes Turkey special 
is local kindness and hospitality. I am also 
drawn to beautiful landscapes and in Turkey 
there are so many of these, from the Lycian 
coast to the Gallipoli Peninsula and the 
magnificent interior landscapes around, for 
example, Mount Ararat.
As someone who’s very fond of 
Turkey, how would you make a 
comparison between the 90s 
and today?
Turkey is obviously so much more developed 
and sophisticated than it was 90 years ago.  The 
country has come so far in what is relatively 
very little time.  It has achieved an enormous 
amount in terms of standard of living and 
infrastructure.  It can sometimes seem less 
clear as to where the country is headed.
Is there a special reason for titling 
your book “The Fez”?
British people are fascinated by the fact that 
the fez was the Ottoman national hat.  For 
us it has always been the prop of comedians, 
not a hat we can easily take seriously.  
And yet the fez in Turkey has enormous 
significance – as something that Mahmud 
II introduced as a symbol of progress in 
the 1840s and which Ataturk abolished as 
a symbol of reaction less than a century 
later.  I wanted to understand what this hat 
means, and meant, to people in Turkey and 
to understand its remarkable history.
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Anadolu tarihine nasıl ilgi 
duymaya başladınız?
Anadolu’nun tarihi, dünyadaki her yerden 
daha zengin; başka yerlerde olduğundan çok 
daha fazla tarihi önem taşıyan olay yer almış 
burada. Örneğin Çatalhöyük’te ve ondan 
binlerce yıl daha eski olan Göbeklitepe’deki 
neolitik yerleşimler. Hititler ve Urartular 
gibi eski medeniyetler, sonra Yunanlılar 
ve Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve 
Osmanlılar; her birinin farklı bir kimliği, 
değer sistemi, mimarisi olmuş; Paganizm, 
Hıristiyanlık, İslam… Bu ülkeyi anlamayı nasıl 
istemez insan? 
Türkiye’nin en sevdiğiniz 
şehri/bölgesi hangisi?
Sevdiğim pek çok yer var Türkiye’de 
ama İstanbul ve Likya gibi hemen akla 
gelebilecek olanları sayarak sıkmayayım 
sizi. Daha kesin konuşup Beyşehir civarında 
Eflatun Pınar’daki o muhteşem Hitit kutsal 
pınarını anlatayım: Burası, yalnızca kısmen 
anlayabildiğimiz bir uygarlığın 3.000 
yıllık kalıntısı. Burada en sevdiğim şey, 
ziyaretçilerin kendi başlarına gezebilecekleri 
bir yer olması. Gereksiz bir bilet gişesi ya 
da insanın dikkatini dağıtacak bir altyapı 
yok ortada. Olduğu gibi mükemmel 
bir yer. Beni en çok etkileyen yerleri 
somewherewonderful.com adlı web sitemde 
de yazıyorum.

What piqued your interest in the history 
of Anatolia?
Anatolia’s history is richer than anywhere else 
in the world; more has taken place of historic 
significance here than anywhere. I mean: 
the Neolithic settlements at Catalhoyuk 
and before that, by thousands of years, at 
Gobekli Tepe. I mean the early civilisations 
like the Hittites and Urartians, then the 
Greeks and Romans, Byzantines, Selcuks and 
Ottomans, each with a different identity, value 
system, architecture and the rest.  Paganism, 
Christianity, Islam…  How could one not wish 
to understand this country?
What’s your favourite Turkish 
city/province?
There are so many places that I love in 
Turkey, but I won’t bother you with the 
obvious ones like Istanbul and Lykia. Let me 
be specific and tell you about the wonderful 
Hittite sacred spring at Eflatun Pinar near 
Beysehir; this is a 3000-year-old survivor 
from a civilisation that we only partially 
understand. What I love about this place 
is that, typically of Turkey, visitors can 
usually have it to themselves. There is no 
unnecessary ticket office or other distracting 
infrastructure. It’s perfect as it is. I write 
about many of my favourite places in my 
Turkey website which is called 
somewherewonderful.com 
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-
“İlk kez 1984’te  
22 yaşında genç bir 
İngilizce öğretmeni 
olarak Ankara’ya 
gönderildiğimde 
keşfettim Türkiye’yi.” 
-
“I first discovered Turkey as 
a young teacher of English 
when I was sent to Ankara 
as a twenty-two year old 
in 1984.”
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DOĞ ADA
“GÜZEL İZLER”

BIR AKMAK 
Leaving “Good 

Footprints” In Nature

Modern hayatın konforlu adımlarıyla dünyada yarattığımız tahribata “karbon 
ayak izi” dendiğini biliyor muydunuz? Peki, hayatınızdaki küçük değişikliklerin 

soruna çare olduğunu söylesek! 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve takip 
eden haftada kutlanan Dünya Çevre Haftası vesilesiyle doğada yarattığımız 

tahribatı azaltmak için yapabileceklerinize mutlaka kulak verin.
Did you know the damage we cause to the world during our comfortable walk 
through modern life is called our “carbon footprint”? So, how about we tell you 

that small changes in our life can be the solution! With 5 June World Environment 
Day and the following week World Environment Week, listen up for tips on how to 

reduce the damage we cause to nature.

YAZI / BY Elif KAPTANOĞLU



KARBON AYAK IZINIZIN BÜYÜKLÜĞÜNÜ MERAK EDIYORSANIZ 
EKOLOJIKAYAKIZIM.ORG ADRESINDEN ÖĞRENEBILIRSINIZ. SITEDE 
YER ALAN TESTIN SORULARI DA KARBON AYAK IZINIZ AÇISINDAN 
SIZE BIR FIKIR VEREBILIR.

IF YOU’RE WONDERING WHAT SIZE YOUR CARBON FOOTPRINT IS YOU 
CAN FIND OUT AT EKOLOJIKAYAKIZIM.ORG. THE TEST QUESTIONS ON THE 
WEBSITE WILL GIVE YOU AN IDEA ABOUT YOUR CARBON FOOTPRINT.
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ULAŞIM İLK SIRADA
Ortalama bir insanın karbon ayak izinin yüzde 44’ünü ulaşım 
tercihleri belirliyor. Ardından yüzde 27 ile beslenme, yüzde 15’le 
tüketim ürünleri kullanımı geliyor. Son sırada ise yüzde 3’lük evsel 
enerji tüketimi yer alıyor. Şöyle açıklarsak; toplu taşıma ile 11, 
otomobille 6 veya uçakla 2,2 kilometre yolculuk yapmak, 
bilgisayarınızın 32 saat açık kalması, beş tane plastik poşet ya da 
iki tane plastik şişe kullanmak ve bir cheeseburger’in üçte birinin 
tabağınıza gelene kadarki serüveni, atmosfere birer kilogram 
karbondioksit gönderiyor.

TRANSPORT IN FIRST PLACE
Transport choices determine 44% of a person’s mean carbon 
footprint. This is followed by 27% for nutrition and 15% for use of 
consumer products. In last place at 3% is domestic energy 
consumption. Let’s explain it like this; travelling for 11 km by public 
transport, 6 km by car or 2.2 km by plane, leaving your computer on 
for 32 hours, using five plastic bags or two plastic bottles and one third 
of a cheeseburger reaching your plate, all separately send 1 kilogram 
of carbon dioxide into the atmosphere.

KÜÇÜK ÖNLEMLER 
• Evdeki ısınma tercihinizi sadece bir kademe 
düşük tutarak yılda en az 300 kilogram 
karbondioksitin atmosfere salınımını engellemiş 
olursunuz. 
• Gereksiz yanan lambaları söndürün, yılda 
ortalama 250 kilogramlık karbondioksit 
salınımının önüne geçin.
• Plastik poşet yerine pazar filesi/çantası 
kullanın.
• Kısa mesafeler için toplu taşımayı tercih edin.

SMALL PRECAUTIONS
• By just leaving your choice of domestic heating set 
one step lower, you can prevent at least 300 
kilograms of carbon dioxide being released into the 
atmosphere yearly
• Turning off unnecessary lights will prevent mean 
250 kilograms of carbon dioxide being released 
yearly
• Use market nets/bags instead of plastic bags
• Choose public transport for short distances

“Pegasus Hava Yolları, Sera Gazı Emisyonuna neden olan yakıt tüketiminin azaltılması 
konusunda daha hafif olan yeni teknoloji uçaklar seçiyor, uçuş usullerinde ve teknik 
uygulamalarda iyileştirme çalışmaları yapıyor. Yakıt tüketiminde azaltım çalışmalarının sonucu 
olarak, büyüyen uçak filosu ve genişleyen uçuş ağına rağmen 2015 yılında yakıt tüketiminde %5 
tasarruf sağlayarak daha az karbon salınımı gerçekleştirmiştir. 

“Due to greenhouse gas emissions, Pegasus Airlines is choosing lighter planes with new technology that 
consume less fuel and is improving its flight practices and technical applications. As a result of the efforts 
being made to cut down on fuel consumption, despite the growth in its fleet of planes and the extension of its 
network of flights, in 2015, fuel consumption was cut by 5%, leading to a reduction in carbon emissions.
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BACAK ESTETİĞİ
Bacak estetiğinde ne gibi sorunlarla 
karşılaşıyorsunuz?
Kalın bacak, kalın ayak bileği, ince bacak, 
parantez bacak, asimetrik bacak, kaslı bacak, 
diz çevresi sorunlar, bacak içi sarkmalar ve 
X bacak en fazla karşılaştığımız sorunlar 
arasında. Hemen hepsinde temel özellik 
etek giyememe, dar pantolon ya da şort 
giyememe, kalın bacaklar için çizme 
giyememe, yaz geldiği zaman deniz ve havuza 
girmekten kaçınma, bu sorunu saklama ve 
gizlemenin stres ve sıkıntısı, bazen karşı 
cinsle iletişim sorunu sıklıkla gördüğümüz 
ortak noktalar. Özellikle işi gereği etek 
giymek zorunda olanlarda bacak estetiğini 
kariyer estetiği olarak da düşünmek 
mümkün.
Bacak estetiğine yaklaşımda temel 
estetik yaklaşımınız nedir?
Özellikle kalın ya da çarpık bacaklarda 
Michelangelo prensibini uyguluyorum. 
Bu ünlü heykeltıraşın nasıl heykel yaptığı 
ile ilgili “Mermerin içinde kalmış meleği 
gördüm ve onu özgür bırakıncaya kadar 
yonttum” sözünü cerrahiye uygulanmasını 
içeriyor.
En önemli konu plastik cerrahın bakış açısı, 
perspektifi. Oranlar, simetri, altın oran ve 
uyum ilkelerini göz önünde bulundurarak 
işlemin yapılması gerekli. Pahalı gelişmiş 
cihazlar ya da aletler sadece yardımcı oluyor.

Parantez bacak nedir ve tedavisi 
nasıldır?
Topuklar birleştirildiği zaman üst iç bacağın 
açık kalması, dizden sonra dışa açılma, 
üst bacak aksı ile alt bacak aksının farklı 
aksta olması parantez bacağı açıklar. Bu 
sorunun tedavisi  yağ rezervinin durumuna 
göre değişir. Yeterli ise hücre enjeksiyonu 
öncelikle düşünürüz. Yağ hücresini 
aldıktan sonra hücre kokteyli tipine karar 
verilir. Sadece yağ hücresi, kök hücreden 
zenginleştirilmiş yağ hücresi ya da aktife 
edilmiş yağ hücresi gibi. Yağ rezervinin 
yeterli olmadığı durumlarda ise silikonu 
tercih ederiz. Bir başka konu bacakları çarpık 
gösteren kemik çıkıntılar ya da kemiğin 
eğri yansımaları. Gerçek bacak estetiğinde 
bu yansımaların yağ hücresi ile kamuflajı 
gerekli. Bazı durumlarda dış parantezliği 
azaltmak için botoks ya da mikronörotomi  
de eklenebiliyor.
Üst beden inceliyor fakat alt beden 
ve bacaklar bir türlü incelmiyorsa bu 
sorun ne olabilir?  
Lipohipertrofi olarak bilinen bacak 
yağlanması bazı durumlarda ise kronik bir 
sorun olan lipödem en önemli nedenlerdir. 
Ayak bileği, alt bacak, diz çevresi, üst bacak 
ve kalça bölgesinin çevresinde orantısız 
yağ birikmesi olur. Kişinin üst bedeni 
incedir. Bazen kol ve karın bölgesini de 

Bacak estetiğine 
ilişkin tüm merak 
ettiklerimizi 
Estetik Plastik 
Cerrahı 
Prof. Dr. Ahmet 
Karacalar‘a 
sorduk.  

RÖPORTAJ Dilay AYDIN
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BACAK ESTETİĞİ

Prof. Dr. 
Ahmet Karacalar

Estetik Plastik Cerrahi 

M: +90 530 293 44 84
      +90 530 467 12 16 

ahmetkaracalar.com

“Özellikle işi gereği etek 
giymek zorunda 
olanlarda bacak 
estetiğini kariyer 
estetiği olarak da 
düşünmek mümkün.” 
Prof.Dr.Ahmet Karacalar
ESTETIK PLASTIK CERRAHI 
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tutar. Lipödemli yağ dokusunun hissi 
normal yağ dokusunun hissinden farklıdır. 
Evrelerine göre ele gelen his değişir. Erken 
evrelerde sert yağ kitleleri ele gelirken, ileri 
evrelerde yumuşak ve gamzeli bir doku 
ele gelir. Özellikle diz çevresi ve iç bacakta 
doku yığılmaları meydana gelebilir. Teşhis 
öykü ve muayene bulguları ile konabilir. 
Şüpheli durumlarda ya da destek olarak MR 
kullanılır.
Lipödem tedavisi nasıldır?
Öncelikle sorunlu yağın olabildiğince 
uzaklaştırılması gerekir. Ancak lipödemde 
yağ alınması ile lipödemi olmayan bir kişiden 
yağ alınması prensipleri aynı değildir. 
Lipödemde yağı alırken toplardamar 
ve lenf damarlarına hasarın minimum 
olması gerekir.  Ayrıca amaç sadece yağın 
alınması değil bacağın şekillendirilmesi ve 
doku sıkılaşmasının sağlanmasıdır. Klasik 
liposuction normal yağlanmada etkili bir 
yöntem olmasına rağmen lipödemde tercih 
edilmez. Aslında lipödem tedavisinde 
bölgeye göre planlama yapmak gereklidir. 
Alt bacak ve diz çevresi için superdry teknik 
kansız ortamda sonucu görerek yapılan bir 
yöntem olarak oldukça etkilidir. Basen ve 
iç bacaklar için ise ultralipo, vaser 4D ya da 
lazer multiplexin kombinasyonları yapılır.
Ronaldo bacağı sorunu nedir ve 
tedavisi nasıldır?
Bacak kalınlığının, çarpıklığının ya da 

biçimsizliğinin nedenlerinden birisi baldır 
kaslarının kalın ve istenmeyen şekilde 
olmasıdır. Bu durum için sıklıkla Ronaldo 
bacağı ya da futbolcu bacağı tanımları 
yapılır.  Zarif ve yumuşak konturlarda 
olması gereken bayan bacağında bu tür 
aşırı kas gelişimi psikolojik olarak da stres 
vericidir.  Bu tür sorunları olan kadınlar bacak 
inceltme ve şekillendirme işlemine ihtiyaç 
duyar. Bu tür baldır kasları bazı sporlardan 
kötü etkilenip daha da biçimsizleşebilir.  
Özellikle balerinlerde parmak ucu yükselme 
hareketlerinde sürekli çalışan baldır kasları 
genişlemektedir. Baldır kaslarının bazen iç 
bölümü gelişmez dış bölümü gelişir ve bu 
durum bacağa parantez ve çarpık bir 
hava verir. 

Baldır bölümünde 4 adet kas bulunur. 
Bu kasların ikisinin geçici ya da kalıcı 
çalışmasının engellenmesi yürüme, koşma, 
spor yapma ya da merdiven çıkma gibi 
eylemleri etkilemez.  

Baldır kaslarına yönelik işlemlerin farklı 
türleri vardır.  Bu teknikler ile bacak inceltme 
ve şekillendirme mümkün. Baldır kasının 
traşlanması, mikronörotomi bu işlemlerin 
başında gelir. 
İnce bacakta neler yapılabilir?

İnce ayak bileğinde tek çözüm yağ 
enjeksiyonudur. İnce baldırlar da ise 
silikon implant ve yağ enjeksiyonu birlikte 
kullanılabilir. 
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HEM SAĞLIKLI BESLENİN HEM DE EĞLENİN
EAT WELL AND HAVE FUN AT THE SAME TIME

Toplum Sağlığı Uzmanı Sibel Güngör’ün ikinci kitabı “Neşeli Tabaklar” 
çıktı. Bebek ve çocuk beslenmesi ile ilgili ciddi çalışmaları olan yazarla 

son kitabını, projelerini ve eğlenceli tariflerini konuştuk. 

Public Health expert Sibel Güngör has come out with a second book, 
“Happy Dishes”. We spoke to her about her intensive research into infant 

and child nutrition, her new book, upcoming projects and fun recipes.

RÖPORTAJ / INTERVIEW Egemen AKAR
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ocukların beslenmesi ile ilgili 
çalışmalara nasıl başladınız?
Sağlıklı beslenme ve sağlıklı 
yaşam alışkanlıkları konusuna 
her zaman ilgim vardı. Türk 
yemeklerinin çok sağlıklı ve 
lezzetli şekilde pişirildiği bir 
evde büyüdüm. Anne olduktan 
ve özellikle büyükşehirde 

yaşamaya başladıktan sonra gördüm ki hepimiz 
ama özellikle çocuklar sağlıksız, işlenmiş, 
katkı maddeli besinleri giderek daha fazla 
tüketiyoruz. Kendi çocuklarım olduktan sonra 
“ağaç yaşken eğilir” dedim ve bebeklikten 
itibaren sağlıklı beslenmeyi alışkanlık hâline 
nasıl getirebileceğim üzerine araştırmalar 
yapmaya başladım. Dört yıllık bir çalışmanın 
sonunda ilk olarak “Bebeğimin Beslenme 
Kitabı”, daha sonra ikinci kitabım olan “Neşeli 
Tabaklar” yayımlandı. Aslında kendi ailemden 
bana geçen sağlıklı yemek ve sağlıklı beslenme 
alışkanlığının da benim üzerimde büyük etkisi 
var ve bunu herkesle paylaşma isteğim de ikinci 
motivasyonum oldu. 

How did you begin your studies in child 
nutrition?
I’ve always been interested in healthy 
living and healthy eating habits. I grew 
up in a home where traditional Turkish 
food was cooked in a very healthy and 
delicious manner. After I became a mother, 
and especially after moving to a big city, I 
realized that all of us, particularly children, 
are increasingly consuming too many foods 
that are unhealthy, processed and filled 
with additives. When my own children were 
born, I thought it best to “bend the tree 
when it’s young,” and I started to research 
how I could ingrain healthy eating habits 
in them from the time they were babies. 
After four years of research, my first book, 
“My Baby’s Nutrition Book” was published, 
followed by my second book, “Happy 
Dishes”. In fact, the healthy cooking and 
eating habits I got from my family had a 
huge effect on me, and I was also motivated 
by my desire to share this knowledge with 
others.

-
Ülkemizde bir ilk olan bu 
kitabın ana fikri: “Sağlıklı 
olan sıkıcı değil ki”. 
-
The substance of the book 
which is a first of its type 
is “Healthy choises are not 
boring”.

Ç



“Neşeli Tabaklar” okuyucusunu neler 
bekliyor? Kitabın içeriğinden bahseder 
misiniz?
“Neşeli Tabaklar”ı hem anne-babalar hem 
çocuklar için hazırladım. Sağlıklı, mevsimsel 
ve ev yapımı malzemelerden oluşan 50 tarif  
ve çocuklarınızla birlikte yapabileceğiniz 50 
neşeli tabaktan oluşan kitap, iştah açıcı ve 
eğlenceli fotoğraflarla gözleri de besliyor. Kitap 
sağlıksız ve işlenmiş gıdalarla çevrelenmiş 
olan çocuklarımıza ve biz ebeveynlere sağlıklı 
beslenmenin de mümkün olduğunu eğlenceli 
bir yolla hatırlatıyor. 
Sizce ülkemizde anneler çocukların 
beslenmesi konusunda yeteri kadar 
bilinçli mi?
Biz anneler yemek yedirmeye çok önem 
veriyoruz. Hangi anneye sorsanız çocuğu hep 
aç. Peki, o zaman çocuklarımız bebeklikten 
itibaren neden şişmanlıyor? Neden ülkemizde 
obezite hızla artıyor? Günümüzde çocuğun 
yemesi değil ne yediği çok önemli. Birçok 

What awaits readers of “Happy 
Dishes”? Could you tell us a little about 
what’s in the book?
I wrote “Happy Dishes” for children as well 
as parents. It contains 50 recipes that use 
healthy, seasonal and homemade ingredients, 
instructions for 50 happy dishes you can make 
with your children, and enjoyable, appetizing 
photographs to satisfy the eyes as well as 
the stomach. In an enjoyable way, the book 
reminds us parents and our kids that even if 
we’re surrounded by unhealthy, processed food, 
healthy eating is also possible. 
Do you think parents in Turkey know 
enough about how to meet their 
children’s nutritional needs?
Mothers generally think that feeding is very 
important. Ask any mother, and she’ll say her 
child is always hungry. If that’s so, then why 
do our children start getting fat when they’re 
still infants? Why is obesity on the increase 
here? Nowadays, it’s not important how much 

-
“Anne olduktan ve 
özellikle büyükşehirde 
yaşamaya başladıktan 
sonra gördüm ki 
hepimiz ama özellikle 
çocuklar sağlıksız, 
işlenmiş, katkı maddeli 
besinleri giderek daha 
fazla tüketiyoruz.”
-
“After I became 
a mother, and 
especially after 
moving to a big city, I 
realized that all of us, 
particularly children, 
are increasingly 
consuming too 
many foods that are 
unhealthy, processed 
and filled with 
additives.”
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anne görüyorum ki çocuğu yemek seçiyor 
diye çocuk ne severse hep onu pişiriyor  veya 
çocuk yemek yemedi, aç kaldı diye çocuğun 
sağlıksız besinler tüketmesine göz yumuyor. 
Çocuklar giderek daha fazla sağlıksız ve 
işlenmiş gıda tüketiyorlar. Hâlbuki sağlıklı 
besinlerin zekâ ve fizik gelişimi üzerinde etkisi 
çok fazla. Bu konuda bütün anne babaları daha 
çok bilgilendirmek lazım. Tüm anne babalar 
farkında olmalılar ki çocuğun sağlıklı besinler 
yemesi çok yemek yemesinden daha önemli. 
Aileler çocukların beslenmesinde en çok 
nelere dikkat etmeli?
En çok dikkat edilmesi gereken konular 
evde pişen yemeklerin ve yapılan market 
alışverişinin sağlıklı olması. Çocuk beslenmeyi 
ve yemek alışkanlıklarını önce ailede öğrenir. 
Evde pişen aile yemekleri hem sağlıklı hem 
lezzetli olmalı. 

children eat, but what they eat. I see many 
mothers who just cook what their children like 
because their children are picky eaters or who 
let their children go ahead and eat unhealthy 
food when they haven’t eaten anything else just 
so they don’t go hungry. Kids consume more 
and more unhealthy and processed food, when, 
in fact, healthy food has an overwhelming effect 
on their mental and physical development. 
Parents need to be better informed and to 
realize it’s more important for their children to 
eat healthy than to eat a lot.
When it comes to children’s eating 
habits, what should parents pay most 
attention to?
The most important thing is to make sure the 
foods being cooked at home and put in the 
supermarket shopping cart include healthy 
items. Children pick up eating habits in the 
family, so the food at home must be nutritious 
as well as delicious. Healthy food doesn’t mean 
diet food or bland food. 

-
“Kitap, sağlıksız ve 
işlenmiş gıdalarla 
çevrelenmiş olan 
çocuklarımıza ve biz 
ebeveynlere sağlıklı 
beslenmenin de 
mümkün olduğunu 
eğlenceli bir yolla 
hatırlatıyor.” 
-
“In an enjoyable way, the 
book reminds us parents 
and our kids that even 
if we’re surrounded by 
unhealthy, processed 
food, healthy eating is also 
possible.“
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Sağlıklı yemek demek diyet veya tatsız 
tuzsuz yemek demek değil. Örneğin 
kızartmak yerine fırında pişirmeyi tercih 
etmek, yemeklerde kaliteli yağ kullanmak, 
bol sebze ve yeşillik kullanmak,  kepekli 
pirinç, bulgur, buğday, karabuğday gibi 
kaliteli karbonhidratları kullanmak, 
yemekleri daha sade ve az tuzlu pişirmek 
gibi konulara dikkat edildiğinde, beslenme 
herkes için sağlıklı hale gelecektir. 
Türkiye’de çok sık yapılan bir hata 
çocukları yemeğini bitirmeye zorlamak. 
Bu yaklaşım çocuklarda ters teper ve 
bazı çocuk inadına yemez. Tam tersine, 
çocuğa doyma duygusunu öğretmek 
lazım. Doyduğunu, yemeği sevdiğini veya 
sevmediğini belirtmesine izin vermek 
lazım ki yemek yemekten soğumasın. 
Hangimiz on tane mevsim sebzesinin 
onunu da yeriz? Mutlaka içlerinde 
seçtiklerimiz vardır, bu da doğaldır. Buna 
da müsaade etmek lazım.
Neşeli Tabaklar adlı atölye çalışmaları 
yapıyorsunuz. Nasıl tepkiler 
alıyorsunuz?
Atölyelerde “sağlıklı olan sıkıcı değildir” 
sloganını vurguluyorum. Bu atölyelerde 
anne ve babalar çocuklarıyla birlikte 
kaliteli ve eğlenceli vakit geçirirken aynı 

For example, paying attention to things like 
baking food rather than frying it, using high-
quality cooking oil, lots of vegetables and leafy 
greens, complex carbohydrates like brown rice, 
bulgur, wheat and buckwheat, and cooking 
plainer dishes with less salt will contribute to 
healthy eating for everyone. Another mistake 
we often see in Turkey is forcing a child to finish 
everything on their plate, which sometimes 
backfires, with the child refusing to eat at all. On 
the contrary, a child must be taught how to tell 
when they’re full. They need to free to say when 
they feel full, when like a food, and when they 
don’t, so they won’t reject eating altogether. How 
many of us like ten out of all ten vegetables in 
season? There are definitely some we prefer over 
others, which is natural, and should be allowed.
You’re also running a Happy Dishes 
Workshop. What kind of response are 
you getting?
During the workshops I stress the idea that 
“healthy doesn’t mean boring”. Children learn 
about healthy eating, and parents enjoy some 
quality, fun time. While we are preparing happy 
dishes together, using fruit, vegetables, seeds and 
nuts, I talk about these foods with the kids. At the 
end, we eat the happy dishes that we’ve created 
together, and the kids love it! The moms, dads and 
kids all leave feeling very happy!
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-
“Şu anda üzerinde 
çalıştığım iki temel 
projem var. Izleyicilerle 
buluşacağım bir 
TV programına 
hazırlanıyorum ve 
aynı zamanda üçüncü 
kitabım üzerine bir 
çalışma ve araştırma 
sürecine girdim.”
-
“I’m working on two main 
projects at the moment. 
I’m preparing a TV program 
that I’ll be presenting to 
audiences, and I’ve also 
started working on the 
research phase of my third 
book.”



zamanda çocuklar sağlıklı beslenmeyi 
de öğreniyor. Meyveler, sebzeler, kuru 
yemişlerle eğlenceli tabakları beraber 
hazırlarken çocuklara bu besinleri 
anlatıyorum. En sonunda birlikte 
hazırladığımız neşeli tabakları yiyoruz 
ve çocukların çok hoşuna gidiyor! Anne 
babalar ve çocuklar çok mutlu ayrılıyor!
Yakın zamanda üzerinde çalıştığınız 
başka projeleriniz var mı?
Evet, şu anda üzerinde çalıştığım 
iki temel projem var. İzleyicilerle 
buluşacağım bir TV programına 
hazırlanıyorum ve aynı zamanda üçüncü 
kitabım üzerine bir çalışma ve araştırma 
sürecine girdim. Bu kitap yetişkinlere 
yönelik ve yine sağlıklı yemekleri 
kapsayan bir kitap olacak. 
Aynı zamanda Koruncuk Vakfı’nın 
destekçisisiniz. Biraz bundan 
bahsedebilir misiniz?
Evet, Koruncuk Vakfı’nın gönüllü 
elçisiyim. İki kitabımın da ilk baskısının 
gelirlerini vakfa bağışladım. Bazı 
çocuklar dünyaya çok şanssız geliyor, 
işte bu vakıf bu çocuklara sadece bakmak 
ve yetiştirmekle kalmıyor, onlara 
hayatta her türlü şansı ve kapıyı açmaya 
çalışıyor. Topluma çok değerli bireyler 
yetiştiriyorlar. Ben de vakfı hem bir yazar 
hem bir birey olarak destekliyorum.  

Have you got any other upcoming 
projects that you’re working on?
Yes, I’m working on two main projects at the 
moment. I’m preparing a TV program that I’ll 
be presenting to audiences, and I’ve also started 
working on the research phase of my third book. 
This book will be geared towards adults, but it 
will still be talking about healthy eating.
You’re also a supporter of the Turkish 
Foundation for Children in Need of 
Protection. Could you talk about it?
Yes, I’m a voluntary ambassador for the Turkish 
Foundation for Children in Need of Protection. 
I devoted the income from the first printings 
of both my books to them. Some children are 
unlucky to be born into difficult circumstances, 
and this charity not only looks after their 
care and development, it tries to offer them 
opportunities and open doors for them. The 
foundation brings up individuals who become 
valuable members of society, and I support 
them both as a person and as a writer. 
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Tarifler
NEŞELİ

HAPPY RECIPES 

Neşeli Tabaklar kitabından sizin için 
seçtiğimiz, ailece hazırlayabileceğiniz 
dört eğlenceli tarif...

Four recipes from “Happy Dishes” book 
that you can prepare with your family…

Frittata

MALZEMELER
 6 adet yumurta
 1 orta boy patates
 1 orta boy kabak
 1 büyük boy kırmızı soğan 
 3 çorba kaşığı zeytinyağı
 Yarım çay kaşığı karabiber 
 Taze kekik, kuru nane
 1 çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI: Kırmızı soğan, kabak ve patatesleri 
soyun; halka halka doğrayın. Yumurtaları derin bir 
kâseye kırın; hafifçe çırpın. Soğan ve patatesleri 
zeytinyağında birkaç dakika çevirin. Patatesler hafifçe 
renk almaya başlayınca kabakları ekleyin; tüm 
malzemeyi birkaç dakika daha soteleyin. Malzemenin 
üzerine yumurtayı dökün; kısık ateşte kapaklı olarak 10 
dakika pişirin. Omlet kabarmaya başlayınca kapağını 
açın; üzerinde çiğ kalan yumurtaları kaşıkla yayarak 
omletin pişmesini sağlayın. Arzuya göre kekik, kuru 
nane, karabiber ekleyebilirsiniz. Frittata ortası yumuşak 
kıvamda kalıp alt ve üstü hafifçe kızarmış olarak 
piştiğinde en lezzetli hâlini alır. Frittata, Latin Amerika’da 
soğan ve çeşitli sebzeler eklenerek pişirilen geleneksel 
bir omlet çeşididir. Frittataya ağız tadınıza göre sarı ve 
kırmızıbiberler, yeşil tatlı biberler gibi çeşitli mevsim 
sebzeleri ekleyerek lezzeti renklendirebilirsiniz.

INGREDIENTS
 6 eggs
 1 medium-sized potato
 1 medium-sized zucchini
 1 large red onion 
 3 tablespoons olive oil
 ½ teaspoon black pepper
 Fresh thyme, dried mint
 1 teaspoon salt

PREPARE: Peel the red onions, zucchini and potatoes, 
and slice them into rounds. Crack the eggs into a deep 
bowl and lightly scramble them. Fry the onions and 
potatoes in olive oil for a few minutes. When the potatoes 
begin to brown, add the zuchhini, and continue sautéing 
for a few more minutes. Pour the eggs over these 
ingredients, and cook, covered, over low heat for 10 
minutes. Remove the cover when the omelette starts to 
puff up, and using a spoon, spread out any remaining 
uncooked egg so that it cooks. If you like, you can add 
thyme, dried mint and black pepper. The frittata tastes 
best when it is soft in the center and the top and bottom 
are lightly browned. A frittata is a type of omelette cooked 
in Latin America with onion and a variety of vegetables. 
You can add some colour to the delicious taste of the 
frittata by using yellow, red, or sweet green peppers or 
other vegetables that are in season. 
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MELZEMELER
4-5 adet çilek
1 kâse yoğurt (200gr)
1 tatlı kaşığı bal
2 adet siyah kuru üzüm
1 adet ahududu veya çilek 
10 adet ceviz

HAZIRLANIŞI: Çilekleri robottan 
geçirerek püre hâline getirin. 
Yoğurdu bir kâseye koyun. 
Yoğurdun içine çilek püresini 
kaşıkla karıştırarak ekleyin. 
Üzerine 1 tatlı kaşığı bal 
gezdirin; kaşıkla karıştırın. Kuru 
üzümleri elinizde yuvarlayarak 
şekillendirin ve çilekli yoğurdun 
üzerine gözleri oluşturacak 
şekilde yerleştirin. Saçı 
oluşturmak için cevizleri yan 
yana yoğurdun üst kısmına 
doğru dizin. Dudakları yapmak 
için ahududu veya çileği ikiye 
kesin. Kestiğiniz yarımın iç 
kısmına bir kesik atın ve dudak 
olacak şekilde yoğurdun 
üzerine koyun. 

INGREDIENTS
• 4-5 strawberries
• Yoghurt (200gr)
• 1 teaspoon honey
• 2 dark raisins
• 1 raspberry or strawberry
• 10 walnuts

PREPARE : Puree the 
strawberries in a food processor. 
Pour the yoghurt into a bowl and 
mix in the strawberry puree. 
Drizzle 1 teaspoon of honey on top, 
and stir together with a spoon. Roll 
the raisins into balls with your 
hands, and place them on top of 
the yoghurt for the eyes. For the 
hair, line up the walnut pieces next 
to each other along the top edge of 
the yoghurt. For the lips, cut in a 
half a raspberry or strawberry. 
Make a cut in the middle of one of 
the pieces you’ve cut, and then 
place them on top of the yoghurt 
where the lips should be.

Çilek Kız 
Meyveli
Yoğurt

Strawberry Girl 
Fruity Yoghurt 
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MALZEMELER
	500	gr	tavuk	göğüs	eti
	1	dilim	tahıllı	ekmek
	4	adet	yeşil	soğan
	2	diş	sarımsak
	50	gr	dil	peyniri
	1	tatlı	kaşığı	domates	salçası
	3	çorba	kaşığı	zeytinyağı 
	Yarım	çay	kaşığı	karabiber
	1	çay	kaşığı	tuz

HAZIRLANIŞI:	Tavuk	etini	iri	
kuşbaşı	doğrayın;	robottan	
geçirin;	derin	bir	kaba	alın.	
Ekmeği	robottan	geçirerek	
ekmek	kırıntısı	haline	getirin.	
Yeşil	soğan	ve	sarımsağı	ince	
ince	kıyın.	Dil	peynirini	
rendeleyin.	Tavuk	etinin	üzerine	
yeşil	soğan,	sarımsak,	ekmek	
kırıntısı,	dil	peyniri,	domates	
salçası,	zeytinyağı,	tuz	ve	
karabiber	ekleyip	yoğurun.	Köfte	
harcından	küçük	toplar	yapın;	
ortasına	hafifçe	bastırarak	mini	
burger	şekli	verin.	Hafifçe	
yağlanmış	yapışmaz	bir	tavada	
önlü	arkalı	pişirin.

INGREDIENTS
	chicken	breasts	(500	gr)	
	1	slice	whole-grain	bread
	4	green	onions
	2	cloves	garlic
	50	gr	mozzarella	cheese
	1	teaspoon	tomato	paste
	3	tablespoons	olive	oil
	½	teaspoon	black	pepper
	1	teaspoon	salt

PREPARE: Roughly chop the 
chicken breast, put it through a 
food processor and place it in a 
deep bowl. Put the slice of bread 
through the food processor to 
make bread crumbs. Mince the 
green onions and garlic. Grate the 
mozzarella cheese. Add the green 
onions, garlic, bread crumbs, 
mozzarella, tomato paste, olive oil, 
pepper and salt to the chicken and 
knead. Form the mixture into small 
balls and then press them slightly 
to shape them into mini-burgers. 
Fry them on both sides in a little oil 
in a non-stick pan.

Tavuğu ekmeğin içine yerleştirin. Üzerine marulu ve eklemek istediğiniz 
diğer malzemeleri koyun. Bir şişe kapağı ile çedar peynirinden yuvarlak bir 
parça çıkarın; hamburger ekmeğinin üzerine koyun. Bir krema sıkacağı ve 
biraz krem peynir kullanarak peynir diliminin üzerine gülen yüz çizin.
Place the chicken on the bun. Add the lettuce and any other ingredients you’d like. 
Using a bottle cap as a mold to form the cheddar cheese into rounds, and place the 
cheese on a hamburger bun. Draw a smile on your mini-cheeseburger using the 
squeeze bottle and some cream cheese.  

Peynirli Mini 
Tavuk Burger

Mini Chicken 
Cheeseburgers

Tabak süslemesi için:
	1	adet	tavuk	burger
	1	adet	mini	tahıllı	ekmek
	1-2	yaprak	marul
	1	dilim	çedar	peyniri
	1	çorba	kaşığı	krem	peynir
	Yuvarlak	şişe	kapağı
	Krema	sıkacağı

For garnishing:
•	1	cheeseburger
•	1	mini	whole-grain	bun	
•	1-2	romaine	lettuce	leaves
•	1	slice	cheddar	cheese
•	1	tablespoon	cream	cheese
•	A	round	bottle	cap
•	A	squeeze	bottle	
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MALZEMELER
Vişneli:
	100	gr	dondurulmuş	vişne
	1	su	bardağı	soğuk	su
	1	çorba	kaşığı	nişasta
	3	çorba	kaşığı	toz	şeker
Karadutlu:
	100	gr	dondurulmuş	karadut
	1	su	bardağı	soğuk	su
	1	çorba	kaşığı	nişasta
	3	çorba	kaşığı	toz	şeker
Ananaslı:
	200	gr	ananas
	1	su	bardağı	soğuk	su 
	1	çorba	kaşığı	nişasta
 2	çorba	kaşığı	toz	şeker
Portakallı:
	2	su	bardağı	taze	sıkılmış	
portakal	suyu
	1	çorba	kaşığı	nişasta
	2	çorba	kaşığı	toz	şeker

INGREDIENTS
For	Cherry	Jello
	100	gr	frozen	cherries
	1	cup	cold	water
	1	tablespoon	starch
	3	tablespoons	sugar
For	Mulberry	Jello
	100	gr	frozen	black	mulberries
	1	cup	cold	water
	1	tablespoon	starch
	3	tablespoons	sugar
For	Pineapple	Jello
	200	gr	pineapple
	1	cup	cold	water
	1	tablespoon	starch
	2	tablespoons	sugar
For	Orange	Jello
	2	cups	freshsqueezed	orange	juice
	1	tablespoon	starch
	2	tablespoons	sugar

HAZIRLANIŞI:	Bir	tencereye	suyu	koyun.	Su	soğukken	nişastayı	
ekleyin,	nişastayı	soğuk	suyun	içinde	iyice	çözülene	kadar	
karıştırın.	Üzerine	şekerini	ekleyin.	Kısık	ateşte	karıştırarak	
pişirmeye	başlayın.	10	dakika	pişirdikten	sonra	kullanacağınız	
meyveleri	jölenin	içine	ekleyin.	Vişne	gibi	minik	taneli	meyve	
kullanıyorsanız	bütün	olarak	jöleye	ekleyebilirsiniz.	Ananas	gibi	
büyük	dilimli	meyveleri	minik	parçalar	hâlinde	kestikten	sonra	
jöleye	ekleyin.	Jöle	iyice	kıvam	alınca	ateşten	alın.	Servis	
kaplarına	dökün	ve	buzdolabında	soğumaya	bırakın.	Jöleyi	ister	
kapların	içinde	ister	kaplardan	çıkararak	servis	yapabilirsiniz.	

PREPARE: Pour the cold water in a saucepan and add the starch 
to the water, stirring well until the starch is completely dissolved. 
Add the sugar. Cook, stirring, over low heat for 10 minutes, and 
add the fruit to the mixture. If you’re using small fruit, like the 
cherries, you can add them whole. If you’re using larger slices of 
fruit, like pineapple, cut the fruit into small pieces before adding 
them to the mixture. When the jello has thickened, remove it from 
the heat, pour it into serving bowls, and place the bowls in the 
refrigerator to cool. You can serve the jello in the bowls, or turn 
them out onto a plate and serve it that way.

Ev Yapımı 
Meyveli Jöle

Homemade 
Fruit Jello
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ORIG AMILI  EĞLENCE
Fun with Origami

Origami sanatçısı, atık kâğıt tasarımcısı ve matematik mühendisi Rüya Aydınoğlu’nun 
çocuklar için hazırladığı bu aktivite, çocukları hem eğlendirecek hem de onlara ilham verecek.

Rüya Aydınoğlu is an origami artist, recycled paper designer and mathematical engineer. 
This activity, which she has prepared for kids, will both inspire and entertain them. 

YAZI / BY Rüya AYDINOĞLU

Origami kelimesi; Japonca “ori (katlamak)” ve “gami 
(kâğıt)” kelimelerinin birleşmesiyle meydana gelmiş. Çok 
eski zamanlarda Çin’de rahiplerin tapınakları süslemek 
amacıyla kâğıtları katlayarak şekil vermesiyle ortaya 
çıkmış. Rahiplerin zamanla Japonya’ya göç etmesiyle 
de tüm dünyaya yayılmış. Günümüzde matematik 
ve mühendislik alanlarında da yararlanılan origami, 
matematik algoritmasıyla desteklenerek tasarımların 
altyapısını oluşturuyor. NASA bile uzayda kullanılacak 
güneş enerjisi panellerini nasıl göndereceği konusunda 
origamiden ilham almış.

Klasik origamide kare kâğıt kullanılıyor. En önemli 
kural; kesme, yapıştırma olmadan, sadece kâğıdı katlayarak 
yapılması. “Modüler origami” dediğimiz modellerse, küçük 
modellerin birbiri içine kenetlendirilmesiyle oluşturuluyor.

Bu yolculukta zıplayan kurbağa yapmayı göstereceğiz. Hem 
kolay hem de oynaması çok keyifli. Kurbağanın arkasından 
parmağımızla bastırdığımızda kurbağamız ya takla atacak ya 
da zıplayıp kalacak.

The word “origami” comes from a combination of two 
Japanese words –“ori (to fold)” and “gami (paper)”. Origami 
originated very long ago in China, where monks used to fold 
paper into decorations to hang in their temples. When the 
monks emigrated to Japan, the art was spread around the 
world. Today, origami is also used in the fields of engineering 
and mathematics, creating a base for designs supported by 
algorithms. Even NASA was inspired by the art of origami 
when it came to figuring out how to transport solar panels that 
were going to be used in space. 

Traditional origami uses square paper. The most important 
rule is that the paper should just be folded, without any cutting 
or pasting. “Modular origami” is the term used to refer to large 
models created by the intertwining of many small models.

This journey will teach us how to make a jumping frog. It’s 
easy to make, and fun to play with. When you press down on 
the back of the frog with your finger, the frog will ether take a 
leap or do a somersault.
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Kâğıdı iki kenarı üst üste gelecek şekilde katlayıp dikdörtgen elde ediyoruz. 
İz yaptığımız yerlerden diğer kenarları içeriye alarak üçgen elde ediyoruz.

We fold the paper, bringing the two edges together to create a rectangle. By folding in 
the other edges where we made the creases, we end up with a triangle.

Katladığımız kanatları tekrar kesikli çizgilerden dışarıya doğru katlıyoruz.
We fold the paper again on the dotted line, this time towards the outside.

İhtiyacımız olan bir yüzü beyaz, diğer yüzü yeşil bir kâğıt. Önce kâğıdın beyaz 
kısmını üste koyuyoruz. Karşılıklı iki kenarı üst üste gelecek şekilde katlayıp 

tekrar açarak iz yapıyoruz. 
We need a piece of paper that’s white on one side and green on the other. We place 
the white side face-up. We score the paper by folding it so that the two edges meet 

and then unfolding it to leave a crease.

Modelin bize bakan kısmında üst yan kenarlarını ortaya doğru 
kesikli çizgilerden katlıyoruz.

On the side of the model that’s facing us, we fold the top edges towards 
the middle on the dotted line.

Şeklimiz böyle olmalıdır. Şimdi modeli ters çeviriyoruz
It should look like this. Now we turn the model upside down.

Bu kez, karşılıklı köşeler üst üste gelecek şekilde katlayıp 
açarak iz yapıyoruz.

This time, we fold it so the two opposite corners meet and then 
unfold it to leave a crease.

1

3

5

2

4

6
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A harf iyle gösterilen uçları tekrar kesikli çizgiden yukarı doğru katlıyoruz. 
Bunlar kurbağamızın bacakları. Bacaklarını belirleyebilmek için de alt kısmı 

şekilde gösterildiği gibi yukarı doğru katlıyoruz.
We fold the tips marked “A” upwards again from the dotted line. These are the legs 
of our frog. In order to be able to see these legs, we fold the bottom part towards 

the top, the way it is shown in the diagram.

Yandaki köşeleri üst noktaya doğru kesikli çizgiden katlıyoruz.
We fold the side corners towards the top along the dotted line.

Finally, we turn the model 
upside down. Our frog is 
ready to jump.

Son katladığımız bacak bölgesini kesikli çizgiden tekrar aşağıya doğru 
katlıyoruz. Kat izini iyice güçlendiriyoruz.

We fold these legs down towards the bottom again from the dotted line, and we 
make the crease even stronger.

Üst noktadaki iki köşeyi kesikli çizgi üzerinden aşağıya doğru katlıyoruz.
We fold the two top corners towards the bottom along the dotted line.

7

9

8

10

A A

11

Son olarak şekli ters 
çeviriyoruz. Kurbağamız 

zıplamaya hazır.
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UÇUŞ AĞIMIZ 
Our Flight Network

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



 Gabala

Amman

JORDAN

UÇUŞ AĞIMIZ 
Our Flight Network

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

Yolcu hakları hakkında bilgilendirme ... Information about passenger rights

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

 

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

Pegasus Hava Yolları Tarifeli İç Hat Uçuşlar I Pegasus Airlines Scheduled Domestic Flights
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Yukarıda yer alan harita, Pegasus’un yurt içi destinasyonlarını göstermek üzere hazırlanmış bir graf ik çalışmadır. 
The map located above is a design work for Pegasus Airline’s scheduled domestic flights.
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ONLINE CHECK-IN

HAVALİMANINDA SIRA BEKLEMEDEN
RAHAT UÇMANIN YOLU:

ONLINE CHECK-IN
The easy way to fly and avoid long 
airport queues: Online check-in

WHAT THE BENEFITS OF ONLINE 
CHECK-IN ARE:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ONLINE CHECK-IN YAPILIR
CHECK IN ONLINE

HIZLI BAGAJ TESLİMİ
FAST BAGGAGE DROP-OFF

KAPIYA GİDİLİR
GO TO GATE

BİNİŞ KARTI-MOBİL BARKOD
BOARDING PASS-MOBIL BARCODE

SADECE EL BAGAJI
ONLY HAND BAGGAGE

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

UÇUŞ AĞIMIZ 
Our Flight Network

Yolcu hakları hakkında bilgilendirme ... Information about passenger rights

Pegasus Hava Yolları Tarifeli İç Hat Uçuşlar I Pegasus Airlines Scheduled Domestic Flights
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SIVI TAŞIMA KURALLARI
Regulation for Liquid Transportation

LIQUIDS SUBJECT TO 
RESTRICTIONS:

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

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

 Shaving foams, deodorants, all pastes 
including toothpaste

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

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

APPLICATION: 
Each passenger may carry one transparent 
plastic bag.

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

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

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

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

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

EXCEPTIONS:
 Exceptions will be made for special 

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

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

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

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

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

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

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

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

sıvı miktarına bakılmaksızın geçirilmesine 
müsaade edilmez.

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

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

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

ISTISNALAR: 
 Özel durumlar göz önünde bulundurularak 

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

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

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

The regulations on restrictions on 
liquids that air travellers are allowed to 
carry on board in their hand baggage 
apply for domestic and international 
flights. Liquids subject to hand baggage 
restrictions may be carried in hold 
baggage in accordance with the 
regulations of airline management. Hand/
carry-on baggage is luggage passengers 
carry on the plane with them after going 
through the last security checkpoint.
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Pegasus Hava Yolları, uçaklarında yurt dışına çıkarılan veya yurt dışından getirilen ZEYTINYAĞI, PEKMEZ, BAL ürünlerinin gümrüklerden 
sorunsuz geçeceği garantisini vermez. Pegasus Hava Yolları bagaj yükleme/indirme işlemleri sırasında gıda ve/veya ambalajında 
meydana gelebilecek hasarlardan veya sızıntılardan sorumlu değildir.
Pegasus Airlines cannot guarantee the clearence at customs of any OLIVE OIL, MOLASSES, HONEY imported or exported on its aircraft. Pegasus Airlines will not be 
responsible for any damage or leaks to food and/or container during the baggage handling process.

SIVI TAŞIMA KURALLARI
Regulation for Liquid Transportation
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ZEYTİNYAĞI, BAL VE PEKMEZ ÜRÜNLERİ 
İLE İLGİLİ GIDA TAŞIMA KURALLARI
Regulation For Olive Oil, Molasses 
and Honey Transportation

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

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

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

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

 The parcel shall be tagged with the “Limited Release Tag’’ 
must be signed at check-in.

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

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

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

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

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

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

5 KG 5 KG

5 KG

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

HAYIR  I  NO

HAYIR  I  NO

HAYIR  I  NO

EVET  I  YES

EVET  I  YESEVET  I  YES

EVET  I  YES

Bağlantılı 
uçuşunuz dış 
hatlara mı?

Is it an 
international 

flight?

Biniş kartınız 
var mı?

Have you 
got your 
boarding 

pass?

Biniş kartınız 
var mı?

Have you 
got your 
boarding 

pass?

Dış Hatlar
International Line

İç Hatlar
Domestic Line} }

Transfer desk’e gidip 
biniş kartınızı alınız.

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

Biniş kartınız ile x-ray 
kontrolünden geçerek 

hızlı bir şekilde üst 
kat gidiş salonuna 

geçebilirsiniz.
Immediately clear 
security with your 
boarding pass and 

proceed to the 
departures hall upstairs. 

İç hat sefere devam 
ediyorsanız.

If you’re transferring 
to a domestic flight.

Biniş kartınızı alır almaz

As soon as you get your  boarding pass

Geliş pasaport 
kontrolünden hızlı 
bir şekilde geçiniz.
Proceed to passport 

control at arrivals.

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

DIŞ HATLAR GELİŞ SALONU’NA HOŞ GELDİNİZ
Welcome to International Arrivals

BAĞLANTILI 
UÇUŞUNUZ VAR MI?

DO YOU HAVE A 
CONNECTING FLIGHT?

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

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



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

IÇ HAT UÇUŞLARDAN GELEN
 Dış hat uçuşa devamı olan 

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

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

DIŞ HAT UÇUŞLARDAN GELEN
 Dış hat uçuşa devamı olan 

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

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

DOMESTIC ARRIVALS
 Those of our guests who are continuing onto an 

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

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

INTERNATIONAL ARRIVALS
 Those of our guests who are continuing onto 

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

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

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

Dış hat uçuşlardan 
gelip uçak içinde duty 
free alışverişi yapan 
misafirlerimizin; 
güvenlik geçişinde 
sorun yaşamamak için 
ürünlerini ürün faturası 
ile birlikte kilitli poşette 
teslim aldıklarını kontrol 
etmeleri gerekmektedir.

If you have made a duty 
free purchase whilst on 
board an international 
flight, please check 
that you have received 
your items, along with 
the receipt, in a sealed 
bag, so as to avoid any 
security problems.

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

For the Attention of Our Transfer (Connected Flight) Guests from Sabiha Gökçen Airport
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Online Check-in yapamadınız, zamanınız 
çok az, havalimanında check-in 
kuyruğunu düşünmek bile istemiyorsunuz. 
Endişelenmeyin, kiosklarla işlemlerinizi daha 
hızlı halledebilirsiniz.
Pegasus Hava Yolları’nın İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’nın farklı alanlarına yerleştirilen 34 
kioskundan birini kullanarak uçağa ulaşmak için 
harcadığınız süreyi kısaltmanız mümkün. 
Kiosklar özellikle uçuş trafiğinin yoğun olduğu 
tatil dönemlerinde misafirleri uzun kuyruklarda 
beklemekten kurtarıyor. Kiosklar sayesinde 
misafirler, işlemlerini birkaç dakika içinde 
tamamlayarak biniş kartlarını sıra beklemeden 
kendileri alabiliyor. Pegasus’un kiosklarını 
kullanan valizi olmayan misafirler; kontuara 
uğramadan aldıkları biniş kartları ile direkt 
güvenlik kapısına gidebilir. Valizi olan misafirler 
ise uçuş kartlarını kiosktan alarak valizlerini 
havalimanında C kontuarlarının bulunduğu 
adada yer alan “Online Check-in&Bag Drop 
Kontuarları”na sıra beklemeden teslim edebilir. 

If you haven’t had a chance to check-in online, 
you’re short of time, and you can’t even bear to 
think about the check-in queue at the airport, 
don’t worry. Our kiosks will let you get everything 
done faster.
By using one of the 34 Pegasus self-service 
kiosks stationed throughout Istanbul Sabiha 
Gökçen Airport, you can cut down on the time 
it takes to get to your plane. The kiosks are 
especially helpful during the holidays, when 
flight traffic is at its peak, and save our guests 
the trouble of waiting in long queues. Thanks 
to the kiosks, our guests can get their own 
boarding passes in a matter of minutes with 
no wait. Pegasus guests who use the self-
service kiosks and have no baggage to check 
can proceed directly to their gate with their 
boarding passes. Guests who do need to check 
baggage can get their boarding passes from the 
kiosks and then proceed to the “Online Check-
in and Bag Drop” located in Row C to check 
their baggage without having to wait.

SIRA BEKLEMEYİN, KİOSKLARDAN BİNİŞ KARTINIZI 
BİR DAKİKADAN AZ SÜREDE ALIN
GET YOUR BOARDING PASS FROM THE KIOSKS IN LESS THAN A MINUTES WITH NO WAIT 
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BİLGİ
Info

Yurt dışı uçuşları olan 
misafirler de işlemleri 
için kioskları kullanabilir. 
Biniş kartlarını almak 
için gereken pasaport 
bilgilerini (APIS-Ön Yolcu 
Bilgisi) kioska yazarak, 
pasaportlarının çiplerini 
kiosklara okutarak 
işlemlerini yapabilir. 
Dileyen misafirler 
işlemlerini kiosklarda 
tamamlamak üzere kiosk 
alanlarında bulunan 
Pegasus görevlilerinden 
destek alabilir.

Guests who are flying 
abroad can also use 
the kiosks. To print their 
boarding passes, they can 
scan their passports or 
enter the required passport 
information (APIS-Advance 
Passenger Information 
System) manually. Guests 
requiring assistance can 
obtain help from Pegasus 
staff members stationed in 
the kiosk areas.

Pilota yardım et Help the pilot



SIRA BEKLEMEYİN, KİOSKLARDAN BİNİŞ KARTINIZI 
BİR DAKİKADAN AZ SÜREDE ALIN
GET YOUR BOARDING PASS FROM THE KIOSKS IN LESS THAN A MINUTES WITH NO WAIT 
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KOLAY Easy ORTA Moderate

Pilota yardım et Help the pilot
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ORTA ModerateKOLAY Easy

Pilota yardım et 
Help the pilot

7 1 2 6 3 9 8 5 4

3 5 4 7 1 8 9 2 6

9 8 6 4 2 5 3 7 1

5 9 1 2 4 3 6 8 7

2 6 7 5 8 1 4 3 9

8 4 3 9 7 6 2 1 5

4 3 8 1 6 7 5 9 2

1 2 9 8 5 4 7 6 3

6 7 5 3 9 2 1 4 8

4 2 8 1 5 9 6 7 3

1 9 6 3 7 4 8 2 5

3 7 5 8 6 2 9 4 1

9 8 1 4 2 3 5 6 7

5 6 4 7 1 8 3 9 2

7 3 2 5 9 6 1 8 4

2 4 3 6 8 1 7 5 9

6 1 7 9 4 5 2 3 8

8 5 9 2 3 7 4 1 6


	69999_Pegasus Haziran Forma 002
	70000_Pegasus Haziran Forma 003
	70001_Pegasus Haziran Forma 004
	70002_Pegasus Haziran Forma 005
	70003_Pegasus Haziran Forma 006
	70004_Pegasus Haziran Forma 007
	70005_Pegasus Haziran Forma 008
	70006_Pegasus Haziran Forma 009
	70007_Pegasus Haziran Forma 010
	70008_Pegasus Haziran Forma 011
	70009_Pegasus Haziran Forma 012
	70010_Pegasus Haziran Forma 013



