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YENILENEN flypgs.com ILE SEYAHATLERINIZI 
ARTIK DAHA KOLAY PLANLAYABILIRSINIZ
The Revamped flypgs.com Lets You Plan Your Travel with Even Greater Ease 

Giriş ••• entry

Sertaç HAYBAT
Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü
Pegasus Airlines General Manager

Değerli misaf irlerimiz,
10 yıldır misafirlerimizin ihtiyaçlarına 
uygun olarak geliştirdiğimiz ana satış 
kanalımız flypgs.com’u misafirlerimizin 
daha kolay ve hızlı bir şekilde 
seyahatlerini planlamaları için yeniledik.

Modern tasarımıyla yeni nesil seyahat 
trendlerine en uygun şekilde geliştirdiğimiz ve 
tüm cihazlarla uyumlu hâle getirdiğimiz  
flypgs.com’da, seyahatinizi planlama 
aşamasından gerçekleştirme aşamasına ve hatta 
seyahatiniz sonrasına ihtiyaç duyabileceğiniz 
tüm hizmetlerimizi tek bir çatı altında bir 
araya getirdik. Yeni sitemizde ek ürün - 
hizmetlerimize ve seyahatlerinizi planlarken 
size ilham verecek uygulamalarımıza daha 
kolay ulaşmanızı amaçladık. 

Yenilenen sitemizle bir başlık altından 
kolayca, dilediğiniz uçuş paketimizden 
birini seçerek uçuşunuz sırasında tercih 
ettiğiniz menüyü, uçacağınız koltuğu, ekstra 
bagaj hakkınızı satın alabilir, biletiniz ile 
ilgili değişiklikleri ve Online Check–in 
işlemlerinizi yapabilirsiniz. 

“Seyahat hizmetleri” başlığımız altında 
bulunan ek hizmetlerimizle kalacağınız oteli, 
kiralamak istediğiniz aracı seçebilir, vize 
işlemlerinizi yapabilirsiniz.

 “Bütçene Göre Ara” uygulamamız 
sayesinde; seyahat bütçenizi ve uçmak 
istediğiniz tarih aralığını seçerek 
sizin için uygun olan uçuş noktalarını 
inceleyebilirsiniz. 

“Şehir Rehberi” bölümünden; gitmek 
istediğiniz şehir ile ilgili ulaşım, yeme içme, 
alışveriş, konaklama, gezilecek görülecek 
yerler ve acil numaralar gibi sıkça ihtiyaç 
duyulan bilgilere anında ulaşabilirsiniz.

“Pegasus Etkinlik Takvimi” ile pek çok 
şehirde gerçekleşecek festivaller, karnavallar, 
gösteriler ve daha birçok etkinlik hakkında 
bilgi alabilirsiniz.

Sevdiklerinizle bambaşka şehirlere seyahat 
ederek yepyeni anılar biriktirmeniz için 
yenilenen web sitemiz, ucuz biletin adresi 
flypgs.com’u ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. 

Yeni seyahatlerinizde buluşmak üzere, 
Keyifli uçuşlar.

Dear Guests,
For the past 10 years we have been shaping 
our main sales channel, flypgs.com, 
according to the needs of our guests. We have 
now renewed our website so that you can 
plan your travels quicker and more easily 
than ever.

We’ve developed it to be compatible with all 
devices, and with a modern design to fit best 
with a new age in travel trends. On flypgs.com, 
we’ve gathered all our services together under 
the same roof to meet all your needs during all 
stages of your travel, from pre-travel planning 
to travelling, even including additional services 
you might require afterwards. Our new website 
aims to make it easier for you to access our 
additional products, services and applications 
that will inspire you as you plan your travels.

With our new website, by choosing your 
preferred flight package, under one heading 
you can also easily select and pay for your 
choice of on-board meals, seats and extra 
baggage allowances, make changes to your 
ticket or complete your Online Check-in.

Our additional services menu, accessible under 
“Travel Services”, allows you to choose a 
hotel, reserve a rent-a-car and complete your 
visa applications.

By inputting your travel budget and a range 
of flight dates, our “Search by Budget” 
application lets you browse through a selection 
of suitable destinations.

The “City Guide” section provides you 
with instant access to commonly needed 
information about your destination city, such 
as transportation, restaurants, shopping, 
accomodations, sightseeing and emergency 
numbers.

With the “Pegasus Event Calendar” you can 
find out about festivals, carnivals, shows and 
a variety of other events taking place in many 
cities.

To travel to totally different cities and collect 
brand-new memories with your loved ones, 
we recommend you visit our revised website, 
flypgs.com, the right address for cheap flight 
tickets.

See you on your next travel, 
Have a pleasant flight.
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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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12 I “THE ART OF BANKSY”   
        İSTANBUL’DA
          “THE ART OF BANKSY”  IS 
           IN İSTANBUL
Dünya prömiyerini Türkiye’de yapan sergiyi 
Şubat sonuna dek ziyaret edebilirsiniz.
You can visit the exhibition, which made its 
world premiere in Turkey, until the end of 
February.

26 I DUBAİ CAZ FESTİVALİ
DUBAI JAZZ FESTIVAL

Dubai Caz Festivali 24-26 Şubat’ta dünya 
starlarını ağırlıyor. 
Dubai Jazz Festival is hosting world-wide stars on 
February 24-26.

38 I OSCAR 88’İNCİ YILINDA
 THE OSCARS’ 88TH YEAR

Akademi Ödülleri, bilinen adıyla Oscar,  
28 Şubat’ta sahiplerini buluyor.
The Academy Awards, known as Oscars will be 
presented on February 28.

40 I !F İSTANBUL GELİYOR!
!F İSTANBUL IS COMING!

Bağımsız Filmler Festivali !f İstanbul, yine 
dopdolu bir programla geliyor.
The !f istanbul Independent Film Festival is 
coming with a full-up programme.

62 I TASARIMIN EN DOĞAL HÂLİ
DESIGN AT ITS MOST NATURAL

Doğadan toplanan organik malzemeler, Liff’te 
muhteşem tasarımlara dönüşüyor. 
Organic materials from nature are transformed 
into unique objects at Liff.

 PORTRE PORTRAIT
68 I ANDRÉ RIEU
Mart ayında Türkiye’de konser verecek olan 
Valslerin Kralı André Rieu sorularımızı 
yanıtladı.
The “King of Waltz” André Rieu who will be 
concerting in Turkey on March, answered our 
questions.

12
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142 I ANTAKYA 
SOFRASI’NA 
DAVETLİSİNİZ!
YOU ARE INVITED 
TO ANTAKYA 
KITCHEN!

 SEYAHAT TRAVEL

76 I 	ROMANTİZMİN	ŞEHİRLERİ
 CITIES OF ROMANCE             
“Sevgililer Günü” hediyeniz seyahat olsun.      
En romantik şehirleri sizin için derledik.
Give your loved ones a gift of holiday this “Valentine’s 
Day”. We listed the most romantic cities for you.

90 I BALKANLAR’IN	KALBİ			 																
 BELGRAD

 BELGRADE, THE HEART      
 OF THE BALKANS

Dünyanın en renkli sentezlerinden biri…     
Yaşlı kıtanın ruhu genç şehri Belgrad!
One of the world’s most colorful blends... The 
young soul of an ancient continent, Belgrade! 

96 I AVRASYA’NIN	RÜYA	ŞEHRİ:		 	
	 İSTANBUL

  DREAM CITY OF EURASIA:   
	 İSTANBUL

Şubat ayında güzel İstanbul’u bizimle yeniden 
keşfetmeye ne dersiniz? 
Would you like to rediscover the beautiful 
İstanbul with us on February?

   YAŞAM	VE	STİL  
        LIFESTYLE

128 I MUTLU	ÇİFTLERİN	SIRLARI
 THE HIDDEN SECRETS OF  
 HAPPY COUPLES

İlk günkü gibi mutlu olmayı başarabilen 
çiftlerin sırları!
The secrets of the couples who are still just 
as happy as they were on the day they met!

132 I KÜÇÜK	MUTLULUKLAR
 A LITTLE BIT OF JOY

Sevgililer Günü’nde işinizi kolaylaştıracak 
hediye rehberini sizin için hazırladık!                    
We prepared a gift guide for you to ease 
your job on the Valentine’s Day!.

138 I SAĞLIKLI	ZAYIFLAYIN!
 LOSE WEIGHT IN A   
 HEALTHY WAY!

Sağlıklı Beslenme Uzmanı İlker Çağlayan, 
sağlıklı beslenme ve diyet hakkında merak 
ettiklerimizi anlattı.
Sports Nutrition Expert İlker Çağlayan 
told us everything we wonder about healthy 
nutrition and diet.







Hot Wire
••• trend

EN YENİLER... GÖRMENİZ GEREKENLER...
TRENDING TOPICS... WORTH SEEING...
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RÖPORTAJ INTERVIEW
Trend ••• hot wire

ŞIDDET, TÜKETIM VE KAPITALIZM KARŞITLIĞI ILE BILINEN 
GIZEMLI SOKAK SANATÇISI BANKSY’NIN ESERLERINI 
BIR ARAYA GETIREN “THE ART OF BANKSY” SERGISI, 
DÜNYA PRÖMIYERINI 13 OCAK’TA TÜRKIYE’DE YAPTI. 
RÖPORTAJ / BY Şule KÖKTÜRK, Elif KAPTANOĞLU FOTOĞRAF / BY Erhan TARLIĞ

İstanbul Karaköy’deki Global Karaköy binasında açılan 
serginin küratörü, Banksy’nin 12 yıl menajerliğini yapan ancak 
sekiz yıldır birlikte çalışmadıklarını söyleyen Steve Lazarides. 
“Kırmızı Balonlu Kız”, “Napalm” ve “Hizmetçi Kız” gibi birçok 
eserin görülebildiği sergide Lazarides’in özel koleksiyonunun 
yanı sıra daha önce satılmış ve bu sergi için bir araya getirilmiş 
85 eser daha bulunuyor. Şubat ayı sonuna dek ziyaret edilebilen 
serginin küratörü Lazarides, sorularımızı yanıtladı. 
Okurlarımıza biraz kendinizi tanıtır mısınız? 

Londra’daki Lazarides Galeri’nin sahibiyim. Dünyanın 
farklı köşelerinden birçok enteresan ve harika sanatçıyı temsil 
ediyorum. Bu sanatçılardan biri de aynı zamanda eski bir 
dostum olan Banksy’ydi. Onunla 12 sene boyunca yoğun şekilde 
birlikte çalıştık ama sekiz sene önce ikimizin de akıl sağlığı için 
yollarımızı ayırmaya karar verdik. Bugün onun eserlerini bir 
araya getirdiğim “The Art of Banksy” için buradayım. 
Banksy ile yollarınız nasıl kesişti? Bugünkü noktaya 
nasıl geldi? 

1996 yılında Bristol’de tanıştık. Ben Banksy’den bir önceki 
jenerasyona aitim ve aynı zamanda büyüdüğüm şehir olan 

THE WORLD PREMIERE OF “THE ART OF BANKSY” OPENED 
IN TURKEY ON JANUARY 13. THE EXHIBITION BROUGHT       
TOGETHER A SELECTION OF WORLD-FAMOUS WORK BY THE 
ELUSIVE STREET ARTIST, WHO IS KNOWN FOR HIS STANCE 
AGAINST VIOLENCE, CONSUMERISM, AND CAPITALISM.

The exhibition, which opened at the Global Karaköy building in 
Karaköy, Istanbul, was curated by Steve Lazarides. Lazarides 
was Banksy’s manager for 12 years, although they haven’t 
worked together for the past eight years. The works were 
brought together especially for this exhibition and include 
“Girl With a Balloon”, “Napalm” and “The Maid”. The show, 
which is open until the end of February, features pieces from 
Lazarides’ personal collection plus 85 other previously sold 
works.  Lazarides answered our questions.
Could you tell our readers a little about yourself?

I own the Lazarides Gallery in London. I represent many 
interesting and wonderful artists from around the world. One of 
those artists used to be Banksy, who’s also an old friend of mine. We 
worked together intensively for 12 years, but we decided to part ways 
eight years ago for the sake of our mental health. I’m here today for 
the exhibition I put together of his work, “The Art of Banksy”.
How did you meet Banksy, and how did you get to the 
point you’re at today?

We met in Bristol in 1996. I’m a generation older than 
Banksy, and I grew up in Bristol, where I knew graffiti artists who 
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“The Art of BANKSY” 
In İSTANBUL

“THE ART OF BANKSY” 
İSTANBUL’DA

KÜRATÖR 
CURATOR 

STEVE 
LAZARIDES





were around before him. Banksy and I met through some mutual 
acquaintances during a period when I was working with photog-
raphy and doing portraits of artists, and I took his photos as well. 
We hit it off marvelously, started working together, and finally 
opened an art gallery together. 
As somebody who knows Banksy personally, how 
would you describe him?

He’s a very strange person. As an artist, he’s a genius 
and his world is comprised of art. On the other hand, the 
qualities that make him an ideal artist also make him a 
strange human being.
How did you prepare for the exhibition?

Most of the works on display here are works I’ve sold to collec-
tors in the past. I had to convince them to loan me the items for the 
exhibition, and I must say, I had to work very hard to get them. 
Banksy’s dislike for art galleries is well known. Was he 
personally involved in this exhibition?

No, not at all. “The Art of Banksy” is an exhibition that brings 
together works that were sold in the past. Since Banksy considers 
both himself and his art to be public property, I don’t see a problem 
with it. He can’t think that it’s a bad thing for his art to reach 
thousands or even tens of thousands of people.
Finally, why did you choose Istanbul as the location?

I really like Istanbul. It’s a city where many religions and cul-
tures have met and mixed together. I chose Istanbul for this show 
because I wanted everyone to see it. 

Bristol’de ondan daha eski grafiti sanatçılarını tanıyordum. 
Fotoğraf çalışmaları yaptığım bir dönemde sanatçıların 
portrelerini çekerken ortak tanıdıklarımız vesilesiyle tanıştık ve 
onun da fotoğraflarını çektim. Çok iyi anlaştık, birlikte eserler 
üretmeye başladık ve sonuçta beraber bir galeri açtık.
Onu yakından tanıyan biri olarak nasıl tanımlıyorsunuz? 

Çok garip bir insan. Dâhi bir sanatçı olduğunu 
söyleyebilirim, dünyasında sanattan başka bir şey yok. Öte 
yandan, onu mükemmel bir sanatçı yapan özellikleri aynı 
zamanda garip bir insan olmasını beraberinde getiriyor.
Serginin hazırlık süreci nasıldı?

Burada sergilenen eserlerin büyük çoğunluğu benim daha 
önce koleksiyonculara sattığım eserlerden oluşuyor. Sergilenen 
eserleri ödünç almak için koleksiyoncuları ikna etmem gerekti 
ve akıllarını çelmek için epeyce uğraştığımı söylemeliyim. 
Banksy’nin sanat galerilerinden hoşlanmadığı biliniyor. 
Banksy’nin kendisinin bu sergide dahli var mı?

Banksy’nin kesinlikle dahli yok. “The Art of Banksy” 
daha önceden satılan eserlerini bir araya getiren bir sergi. 
Banksy kendini ve sanatını topluma mal ettiği için bir sorun 
görmüyorum. O da sanatının binlerce hatta on binlerce insana 
ulaşmasının kötü bir şey olduğunu düşünemez.
Peki, İstanbul’u seçmenizin nedeni nedir? 

İstanbul’u çok seviyorum. İstanbul pek çok dinin ve 
kültürün buluştuğu, kaynaştığı bir yer. Böyle bir şovu herkesin 
görmesini istediğim için İstanbul’u seçtim.

14 • PEGASUS • ŞUBAT / FEBRUARY 2016

RÖPORTAJ INTERVIEW
Trend ••• hot wire





Trend ••• hot wire
FESTİVAL FESTIVAL
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Since there’s a “Valentine’s Day”, why not 
a “Festival of Love”? The “360 Degrees 
of Love Festival” will be taking place for 
the eighth time between February 9-29 in 
İstanbul. The festival offers a rich program                                       
f illed with culture and art for those who look 
at the world with love. The festival includes 
exhibitions, concerts, f ilms and other events 
featuring artists from Turkey and abroad, 
all organized around the festival’s central 
theme, “The World in Love. On February 
14, the “Make-a-Wish Balloon Event” will be 
followed by a “Love Concert” with Mercan 
Dede and Hayko Cepkin. Also noteworthy 
is the “Romantic Film Marathon” that will run 
from February 21-28. The festival events are 
spread across 12 venues, including the Pera 
Palace Hotel Jumeirah, Uniq Istanbul, Uniq 
Gallery, Paladium Shopping Center, Capacity 
Shopping Center, Adahan Otel and -1 Gallery. 

 love-360.com

A FESTIVAL FOR LOVERS

“Sevgililer Günü” olur da “Aşk Festivali” 
olmaz mı? İstanbul’da 9-29 Şubat 2016 
tarihleri arasında sekizincisi düzenlenen 
“360 Dereceden Aşk Festivali”, zengin bir 
kültür sanat programıyla hayata aşk ile 
bakanlarla buluşuyor. Türkiye ve dünyadan 
sanatçıların katılımıyla sergiler, konserler,                              
f ilmler ve çeşitli etkinliklerle süren festivalde, 
14 Şubat günü “Dilek Balonları Etkinliği”, aynı 
gece Mercan Dede ve “Hayko Cepkin ile Love 
Concert”, 21-28 Şubat tarihleri arasında “Aşk 
Filmleri Maratonu” dikkat çeken etkinlikler 
arasında yer alıyor. “Âşık Dünya” ana 
temasıyla düzenlenen festival, Pera Palace 
Hotel Jumeirah, Uniq İstanbul, Uniq Gallery, 
Paladium AVM, Capacity AVM, Adahan Otel-1 
Galeri gibi 12 farklı mekâna yayılıyor. 

 love-360.com

Âşıklar Bu 
Festivalde 
Buluşuyor





Trend ••• hot wire
FUAR FAIR

Türkiye’nin ilk küresel ölçekli dijital eğlence 
ve oyun fuarı “Gaming İstanbul”, 4-7 Şubat 
tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde 
gerçekleşiyor. Türkiye’den ve dünyadan 
on binlerce kişinin ziyaret ettiği fuar, oyun 
stüdyoları ile geliştiricilerini, dağıtımcıları 
ve donanım üreticilerini yerli ve yabancı 
ziyaretçilerle buluşturuyor. 
Usta-amatör, yeni-eski her oyuncunun 
kendisi için bir şeyler bulabildiği fuar 
kapsamında, ödüllü FPS (First Person 
Shooter-Birinci Şahıs Nişancı), MOBA 
(Multiplayer Online Battle Arena-Çevrimiçi 
Çok Oyunculu Savaş Arenası), futbol 
turnuvaları ve dans, cosplay (kostümlü oyun) 
yarışmaları gibi birçok aktivite de yer alıyor. 
Fuar alanındayken aklınız evde, çocuğunuzda 
kalmasın diye çocukların uzmanlar 
gözetiminde çeşitli oyunlar oynayabildiği “Kids 
Park” da düşünülmüş. Siz rahatça fuar alanını 
gezerken çocuğunuz da Kids Park’ın keyf ini 
doyasıya çıkarabiliyor.  gamingistanbul.com 

Gaming 
İSTANBUL

GAMING İSTANBUL
“Gaming İstanbul”, Turkey’s f irst global 
digital entertainment and gaming fair, will 
take place at the İstanbul Convention 
Center between February 4-7. The 
fair is expected to draw thousands of 
visitors from both Turkey and abroad, 
bringing them together with gaming 
studios, developers, distributers and 
hardware manufacturers. Whether 
you’re an amateur or a master gamer, 
a long-time fan or a new convert, the 
fair has got something that’s sure to 
appeal to everyone. Activities will include 
FPS (First Person Shooter), MOBA 
(Multiplayer Online Battle Arena), and 
football tournaments as well as dance and 
cosplay competitions. If you’re worried 
about how you’ll be able to enjoy yourself 
when you’ve got your mind on your kids 

back at home, don’t: Gaming Istanbul 
has a “Kids Park” staffed by experts, 
so that you can take them along, too. 
While they’re having a ball in the Kids 

Park play area, you’ll be able to relax and 
stroll through the fairgrounds at your 
leisure.   gamingistanbul.com
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Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Uluslararası 
İstanbul Mutfak Günleri, 11-14 Şubat tarihleri 
arasında Türk mutfağını dünyanın diğer 
mutfak kültürleri ile buluşturuyor. Türkiye’nin 
ünlü aşçıları ile dünyanın önde gelen aşçıları 
arasında karşılıklı bilgi alışverişini sağlamak 
amacıyla düzenlenen bu gastronomi 
yarışmasına, yarışmacılar bireysel ya da 
ekip olarak katılabiliyor. Yapılan yemekler, 
işçilik, kompozisyon, sunum ve lezzet olmak 
üzere üç ana kategoride değerlendiriliyor. 
Yarışmalarda başarı gösteren şefler 
madalyaların yanı sıra dünya genelinde 
geçerliliği olan sertif ikaların sahibi oluyor.
TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde 
gerçekleşen ve 25 ülkeden toplam iki bin 
yarışmacının katıldığı Mutfak Günleri’nde 
yaklaşık 25 bin ziyaretçi ağırlanıyor.
  istanbulgastronomyfestival.com

İSTANBUL WELCOMES THE 
WORLD OF GASTRONOMY
Turkish cuisine comes together with other 
global culinary traditions between February 
11-14 at the International Istanbul Gastronomy 
Festival, now in its 14th year. The gastronomy 
competition, which is open to teams as well 
as individuals, aims to bring together leading 
chefs from Turkey and abroad to provide 
a platform for an exchange of ideas. The 
dishes they’ll be creating will be evaluated in 
three different categories: craftsmanship, 
composition, and presentation and taste. The 
winners will be awarded with a medal and a 
certif icate that is valid throughout the world.   
A total of 2,000 contestants from 25 countries 
will be competing at the festival, which will be 
held at the TÜYAP Conference and Exhibition 
Center and is expected to attract around 
25,000 visitors.
  istanbulgastronomyfestival.com

Trend ••• hot wire
FESTİVAL FESTIVAL

Gastronomi 
Dünyası
İstanbul’da
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Trend ••• hot wire
SERGİ EXHIBITION

Farklılıklar Eski 
Hamam’da!
“Eski Tas Eski Hamam - Farklılıklar Farkındalıklar II” sergisi Muğla’da 8-12 
Şubat tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Şeli Art Project’in “Sanat Her Yerde!” 
sloganıyla düzenlediği serginin mekânı ise Muğla ile ilgili tüm yayınların 
bulunduğu, bellek ve sanat galerisi işlevi gören 500 yıllık tarihi Sekibaşı Hamamı. 
Sergide, sanatçılar Begüm Antalya, Kübra Aydoğan, Catherine Barbaroux, 
Rolana Ceckauskaite, Pınar Ervardar, Gelengül Filiz, İlker Kayalı, Beril Taşkent, 
Derya Tatari, Yağız Efe Öz, Gizem Uzkur, Harika Ören, Sibel Tan, Çiğdem Şahin, 
Banu Erdem, Yusuf Tolga Ünker ve Şeli Abut Benhabib’in resim, serigrafi, rölyef, 
ebru ve fotoğraf dallarında verdikleri eserlerden seçkiler yer alıyor.
  selisanat.com

DIVERSITY AT OLD HAMMAM!
The exhibition “Nothing New Under The Sun - Awareness through Diversity II” will 
be on view in Muğla between February 8-12. Organized by Şeli Art Project under the 
slogan “Art Everywhere!”, the exhibition venue is the historic Sekibaşı Public Baths, 
a 500-year-old structure that serves as a gallery and houses an archive containing 
publications about Muğla. The exhibition includes paintings, silkscreen prints, 
reliefs, marbling and photographs by Begüm Antalya, Kübra Aydoğan, Catherine 
Barbaroux, Rolana Ceckauskaite, Pınar Ervardar, Gelengül Filiz, İlker Kayalı, Beril 
Taşkent, Derya Tatari, Yağız Efe Öz, Gizem Uzkur, Harika Ören, Sibel Tan, Çiğdem 
Şahin, Banu Erdem, Yusuf Tolga Ünker and Şeli Abut Benhabib.   selisanat.com
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BEGÜM ANTALYA

ÇİĞDEM ŞAHİN

ROLANA CECKAUSKAITE

BANU ERDEM

(*) YAĞIZ EFE ÖZ *



g a r e n t a p r o . c o m     4 4  4 4  2 6 3

g a r e n t a . c o m . t r      4 4 4  5  4 7 8

Garenta ile Çelik Motor Filo yeni nesil hizmet anlayışı için 
Garenta çatısı altında birleşti. Kısa ve uzun dönem araç 

kiralama hizmetlerinde vizyonu ve yenilikçi altyapısıyla 
en doğru çözümler artık Garenta’da.







Trend ••• hot wire
FESTİVAL FESTIVAL

Dubai, Dünya 
Starlarını Ağırlıyor
2003 yılında sadece 1.200 bilet satışıyla başlayan Dubai Caz Festivali, geçtiğimiz 
yıl 35 binden fazla izleyici sayısına ulaştı. “Caz’dan çok daha fazlası” temasıyla 
yola çıkan festival; rock, indie, pop gibi farklı müzik tarzlarındaki sanatçıları 
ağırlıyor. Önceki yıllarda James Blunt, Sting, John Legend gibi ödüllü 
sanatçıların katılımıyla popülerliğini oldukça arttırmış. Festivalde bu yıl, ABD’li 
pop-rock grubu Toto, pop şarkılarını caz formatında yeniden düzenleyerek 
Youtube’da ilgi gören Postmodern Jukebox (PMJ), dünyaca ünlü gitarist 
Santana ve Sting’in eşlik edeceği trompet sanatçısı Chris Botti sahne alacak 
isimler arasında yer alıyor. Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen festivali, 24-26 Şubat 
tarihlerinde Dubai Media City Amfi Tiyatrosu’nda izleyebilirsiniz. 

 dubaijazzfest.com

DUBAI WELCOMES INTERNATIONAL STARS 

The Dubai Jazz Festival started out in 2003 with ticket sales of only 1,200; last 
year, more than 35,000 jazz-lovers attended the festival. With its motto “much more 
than jazz”, the festival extends a welcome to musicians from rock, indie and pop. 
Performances by award-winning musicians like James Blunt, Sting and John Legend 
helped to increase the festival’s popularity. Among this year’s performers are the 
American pop-rock band Toto; Postmodern Jukebox (PMJ), a group that gained 
attention on YouTube with its reinventions of pop hits as jazz numbers; world-famous 
guitarist Carlos Santana; and trumpeter Chris Botti, who will be performing together 
with Sting. This year marks the festival’s 14th year. Concerts will take place between 
February 24-26 at the Dubai Media City Amphitheater.   dubaijazzfest.com
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CHRIS BOTTI

POSTMODERN JUKEBOX

SANTANA

TOTO

FLY WITH  
PEGASUS

PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Dubai’ye haftanın 

her günü her 
şey dâhil 

144,99 USD’den 
başlayan fiyatlarla 

uçabilirsiniz.
You can fly to 
Dubai from 

İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport 

with Pegasus’ daily 
flights; all-inclusive 

prices start at 
144.99 USD.





Trend ••• hot wire
FESTİVAL FESTIVAL

Beyrut’ta Klasik 
Müzik Mevsimi
Beyrut’un en önemli performans sanatları organizasyonu olan Al Bustan 
Festivali, 16 Şubat – 20 Mart tarihleri arasında Emile Bustani Oditoryumu’nda 
gerçekleştiriliyor. Lübnan’ın kültürel yaşamını canlandırmak amacıyla ilki 
1994 yılında düzenlenen festivalin bu yılki ana teması “Bir Kış Gecesi Rüyası.”  
Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyesi olan Al Bustan Festivali, dünyanın pek çok 
ülkesinden alanının ünlü isimlerini bir araya getiriyor. Festivalde, oda müziği 
başta olmak üzere opera, orkestra konserleri, koro konserleri, dans ve tiyatro 
gösterileri yer alıyor. 30’a yakın performansın yer aldığı Al Bustan Festivali, 
mekânın akustiği ve estetiği eşliğinde performans sanatları adına tüm sene 
akıllarda kalacak etkinliklere sahne oluyor.   albustanfestival.com

CLASSICAL MUSIC SEASON IN BEIRUT 

The Al Bustan Festival, Beirut’s foremost performing arts event takes place between 
February 16-March 20 at the Emile Bustani Auditorium. The festival was begun in 
1994 in an effort to inject new life into the Lebanese cultural scene. The theme of this 
year’s festival is “A Midwinter Night’s Dream.” A member of the European Festivals 
Association (EFA), the Al Bustan Festival brings together many renowned names 
from various countries and genres. The festival, which focuses mainly on chamber 
music, also features opera, orchestral concerts and choral performances as well as 
dance and theater among a total of around 30 performances. The Al Bustan Festival 
venue’s acoustics and aesthetics combine with the performing arts to create memories 
that will be retained throughout the year.  

 albustanfestival.com
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RENAUD CAPUÇON
EDGAR MOREAU

RONY BARRAK

FLY WITH  
PEGASUS

PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Beyrut’a haftanın 
her günü her şey 

dâhil 79,99 USD’den 
başlayan fiyatlarla 

uçabilirsiniz.
You can fly to 
Beirut from 

İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport 

with Pegasus’ daily 
flights; all-inclusive 

prices start at 
79.99 USD.





MILAN FASHION WEEK
“Milan Fashion Week” is one of the world’s 
best-known fashion weeks. This year the event 
welcomes fashion lovers to Milan between 
February 24-March 1. Marni, Dolce & Gabbana, 
Chanel, Gizele Oliveira and Versace are 
just some of the famous brands among 
the many to host runway shows and 
presentations as part of Fashion 
Week. But it’s not just the catwalk 
to be affected by the winds of 
fashion. The streets themselves 
are f illed with a passion for fashion and 
shopping that is enchantingly infectious. 
First organized in 1958, Milan Fashion 
Week is one of the four big fashion weeks 
of the industry, along with New York, 
London and Paris. Fashion Week 
happens twice a year: At the end 
of February/beginning of March 
for the “Autumn/Winter” season, 
and at the end of September/
beginning of October for the 
“Spring/Summer” season. 
Just as interesting as the 
week’s fashion events are 
the after-parties that 
follow the catwalk shows.

 milanfashionweeklive.com

Trend ••• hot wire
MODA FASHION
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Dünyanın en ünlü moda etkinliklerinden 
“Milano Moda Haftası”, bu yıl 
24 Şubat-1 Mart tarihleri arasında moda 
tutkunlarını yine bir araya getiriyor. 
Marni, Dolce & Gabbana, Chanel, Gizele 
Oliveira, Versace gibi ünlü markalar 
tarafından düzenlenen onlarca def ileye 
ve sunuma ev sahipliği yapan Moda 
Haftası’nda yalnızca podyumlar değil, 
sokaklar da bu havadan nasibini alıyor. 
İlki 1958 yılında gerçekleşen Milano Moda 
Haftası; New York, Londra ve Paris moda 
haftalarıyla beraber sektörün dört büyük 
moda haftasından biri olma özelliğini 
koruyor. Moda Haftası, “Sonbahar/Kış” 
ayağı Şubat sonu-Mart başında, “İlkbahar/
Yaz” ayağı Eylül sonu Ekim başında olmak 
üzere yılda iki defa düzenleniyor. 

 milanfashionweeklive.com

Milano Moda 
Haftası

KOLAJ / COLLAGE Dilay ÖZGÜVEN

FLY WITH  
PEGASUS

PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Milano’ya haftanın 
her günü her şey 

dâhil 56,99 USD’den 
başlayan fiyatlarla 

uçabilirsiniz.
You can fly to 
Milano from 

İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport 

with Pegasus’ daily 
flights; all-inclusive 

prices start at 
56.99 USD.





Trend ••• hot wire
FUAR FAIR
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The ARCOmadrid international art fair is 
celebrating its 35th year this year. The fair 
brings together art galleries, institutions, 
critics and collectors at the “Feria de Madrid 
(Madrid Fair Center)” between February 24-
28. To celebrate the fair’s 35th year, 35 art 
galleries from different countries that have 
previously participated in the fair have been 
invited once again. In addition, artists from 
different periods will discuss how the field of 
contemporary art has changed over time as 
well as which art movements will be shaping 
its future. ARCOmadrid is significant because 
of its focus on art movements and works 
that have gained widespread recognition 
throughout the world. In total, 169 galleries 
will be attending this year’s fair, which is one 
of the biggest international platforms to bring 
together contemporary artists from Europe 
and Latin America.

 ifema.es/arcomadrid_06

ARCOmadrid 2016

Uluslararası çağdaş sanat fuarı ARCOmadrid 
35’inci yaşını kutluyor. Sanat galerilerini, 
enstitüleri, sanat eleştirmenlerini ve 
koleksiyoncuları bir araya getiren fuar  
24-28 Şubat tarihleri arasında “Feria 
de Madrid’de (Madrid Fuar Merkezi)” 
gerçekleşiyor. Etkinliğin 35’inci yılını kutlamak 
adına, geçmişten bugüne kadar fuara 
katılmış olan farklı ülkelerden 35 galeri 
fuara davet ediliyor. Farklı dönemlerden 
sanatçılar, çağdaş sanat alanında geçmişten 
günümüze kadar yaşanan değişimi ve 
geleceğe yön verecek sanat akımlarını 
tartışıyor. ARCOmadrid, dünya çapında 
yaygınlaşan ve tanınırlık kazanan sanat 
eserleri ve akımlarına odaklanması açısından 
oldukça önemli. Avrupa ile Latin Amerika’daki 
çağdaş sanatçıları buluşturan en büyük 
küresel sanat platformlarından biri olarak 
değerlendirilen fuara bu yıl 169 galeri 
katılıyor.  ifema.es/arcomadrid_06

ARCOmadrid 
2016

FLY WITH  
PEGASUS

PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Madrid’e haftanın 
her günü her şey 

dâhil 54,99 USD’den 
başlayan fiyatlarla 

uçabilirsiniz.
You can fly to 
Madrid from 

İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport 

with Pegasus’ daily 
flights; all-inclusive 

prices start at 
54.99 USD.





Trend ••• hot wire
KARNAVAL CARNIVAL

Binche Karnavalı
Belçika’nın Binche kasabasında kutlanan bu karnavalın tarihi 14’üncü yüzyıla 
kadar uzanıyor. “Gilles” adı verilen maskeli ve yerel kostümlü Belçikalılar, 
karnavalın ana karakterlerini oluşturuyor. Sadece erkeklerden oluşan bu grup, 
ellerindeki tahta süpürgeler, bellerine taktıkları ziller ve ayaklarındaki tahta 
takunyalarla kötü ruhları kovup, kış uykusuna yatmış olan baharı uyandırmaya 
çalışıyor. Karnaval, 2003 yılında UNESCO tarafından “İnsanlığın Sözlü ve 
Somut Olmayan Mirasları”ndan biri olarak kabul edilmiş. Paskalya’nın altı 
hafta öncesinde başlayan hazırlıklardan sonra bu yıl 7-8 ve 9 Şubat tarihlerinde 
kutlanan karnavalın son gününde ise renkli bir geçit töreni düzenleniyor. Geçit 
töreninden sonra bin kadar Gilles’in toplandığı Grand Place Meydanı eğlenceli 
görüntülere sahne oluyor.  carnavaldebinche.be

BINCHE CARNIVAL
The carnival celebrated in the Belgian town of Binche dates back to the 14th century. 
The carnival’s main characters, the “Gilles”, are Belgians, who don masks and dress 
up in local costume. Wielding wooden brooms and wearing wooden clogs on their 
feet and bells tied to their waists, this all-male group attempts to sweep away evil 
spirits and awaken Spring from its winter hibernation. The carnival was added to the 
UNESCO list of “Oral and Intangible Heritage of Humanity” in 2003. Preparations 
for the event begin six weeks before Easter, and the carnival itself takes place between 
February 7-9 this year, culminating in a colorful parade on the final day. The sight of 
close to a thousand “Gilles” gathered in the Grand Palace Square after the parade is 
truly an entertaining spectacle.
  carnavaldebinche.be
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THE HEART OF THE CINEMA 
BEATS IN BERLIN
It was an American army off icer who f irst got 
the idea of organizing an international 
f ilm festival in Berlin 66 years ago. His name 
was Oscar Marty, and he wanted to re-
vitalize the German f ilm industry, which had 
suffered a heavy blow during WWII. The festival 
opened on June 6, 1951 with Alfred Hitchock’s 
“Rebecca”. Along with the Venice and Cannes 
Film Festivals, the Berlin International Film 
Festival is one of Europe’s leading f ilm festivals. 
The festival, also known as the “Berlinale”, 
takes place this year between February 
11-21. Each year, around 400 short- and 
feature-length f ilms from nearly every genre 
imaginable are submitted for evaluation in 
various categories. The f ilms compete for 
the “Golden Bear” and “Silver Bear” awards, 
whose winners are announced at an awards 
ceremony held at the Berlinale Palast.
  berlinale.de

Sinema 
Severlerin 
Kalbi Berlin’de 
Atıyor
Bundan 66 yıl önce Berlin’de uluslararası 
bir f ilm festivali düzenlenmesi, ABD’li bir 
subayın f ikri ile ortaya çıkmış. Oscar Marty 
adlı ABD’li subayın amacı II. Dünya Savaşı 
sırasında çöken Alman f ilm endüstrisini tekrar 
canlandırmakmış. Bunun üzerine festivalin 
açılışı, 6 Haziran 1951’de, Alfred Hitchcock’un 
”Rebecca” isimli f ilmiyle yapılmış.
Venedik ve Cannes festivalleri ile birlikte 
Avrupa’nın önde gelen f ilm festivallerinden 
olan Berlin Uluslararası Film Festivali bu sene 
11-21 Şubat tarihleri arasında gerçekleşiyor. 
Her yıl hemen hemen her türden kısa ve uzun 
metrajlı 400 kadar f ilm, farklı kategorilerde 
değerlendirilmek üzere festivale katılıyor. 
“Berlinale” olarak da bilinen festivale katılan               
f ilmler, “Altın Ayı” ve “Gümüş Ayı” ödülleri için 
yarışıyor. Ödül töreni ise Berlinale Palast’ta 
düzenleniyor.  berlinale.de

Trend ••• hot wire
FESTİVAL FESTIVAL
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Trend ••• hot wire
SİNEMA CINEMA
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Dünyanın en saygın sinema ödülü olan 
Akademi Ödülleri, bilinen adıyla Oscar, 88’inci 
yılında Amerikalı komedyen Chris Rock’ın 
sunumuyla, 28 Şubat’ta Dolby Tiyatrosu’nda 
yapılan törenle sahiplerini buluyor.
24 dalda verilen ödüller için bu yıl, en iyi f ilm 
dalında “Diriliş (The Revenant)”, “Casuslar 
Köprüsü (Bridge of Spies)”, “Büyük Açık (The 
Big Short)”, “Brooklyn”, “Mad Max: Öfkeli Yollar 
(Mad Max: Fury Road)”, “Marslı (The Martian)”, 
“Gizli Dünya (Room)” ve “Spotlight” yarışıyor. 
Bu yılın en çok konuşulan adayları ise 
Alejandro González Iñárritu yönetmenliğindeki
son filmi “Diriliş”te canlandırdığı karakterle “En 
İyi Erkek Oyuncu” dalında Oscar’a en yakın 
aday olan Leonardo di Caprio ve “En İyi
Yabancı Dilde Film” dalında Fransa’nın adayı, 
Deniz Gamze Ergüven’in yönettiği “Mustang” 
isimli film.   oscar.com 

The Academy Awards, or Oscars, are the 
world’s most prestigious f ilm awards. They 
will be presented for the 88th time at a 
ceremony to be held at the Dolby Theater and 
hosted by American comedian Chris Rock on 
February 28. Oscars will be awarded this year 
in 24 categories. Competing for the “Best Film 
Oscar are “The Revenant”, “Bridge of Spies”,  
“The Big Short”, “Brooklyn”, “Mad Max: Fury 
Road”, “The Martian”, “Room” and “Spotlight”. 
Two of the most talked-about nominees this 
year are Leonardo di Caprio, considered the 
strongest contender for the “Best Actor” 
award for his role in “The Revenant”, the latest 
f ilm by director Alejandro González Iñárritu, 
and “Mustang”, France’s nominee for “Best 
Foreign-Language Film”, which was directed 
by Deniz Gamze Ergüven.

 oscar.com

THE OSCARS’ 88TH YEAR

DIRILIŞ 
THE REVENANT

CASUSLAR KÖPRÜSÜ 
BRIDGE OF SPIES

BÜYÜK AÇIK 
THE BIG SHORT 

MARSLI 
THE MARTIAN

MAD MAX: ÖFKELI YOLLAR
MAD MAX: FURY ROAD



 

Erciyes Dağı, Kayseri www.magnahotels.com T: +90 (352) 342 20 04instagram/MagnaHotelsfacebook/MagnaHotels

benzersiz bir deneyim için
Erciyes’te sizi bekliyoruz…
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!F  İSTANBUL
15 YAŞINDA!
IF İstanbul Turns 15!

BAĞIMSIZ FILMLER 
FESTIVALI !F ISTANBUL, 
YINE DOPDOLU BIR 
PROGRAMLA GELIYOR.

THE !F ISTANBUL 
INDEPENDENT FILM 
FESTIVAL IS COMING WITH 
A FULL-UP PROGRAMME. 
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SEN BENİMSİN A BIGGER SPLASH

PRENSİM MON ROI



Bağımsız Filmler Festivali !f İstanbul, 
bu yıl 15’inci yaşını kutluyor! Bağımsız 
sinemanın en çok konuşulan ve ödül 
almış filmlerini 18-28 Şubat tarihlerinde 
İstanbul’da, 3-6 Mart tarihlerinde ise Ankara 
ve İzmir’de sinemaseverlerle buluşturuyor. 
İstanbul’un eğlence hayatına alternatif “!f 
music” partileri ve 33 şehir, 50 farklı noktaya 
film götüren “!f² Projesi” ile de dikkatleri 
üzerine çekiyor.
!f, Anomalisa ile açılıyor

!f İstanbul’un açılış filmi, birçok 
eleştirmen tarafından “yılın başyapıtı” 
sayılan “Anomalisa.” Filmin yönetmenleri, 
“Being John Malkovich”, “Adaptation”, 
“Eternal Sunshine of the Spotless Mind” 
gibi pek çok modern klasiğin senaristi 
Charlie Kaufman ile televizyon tarihinin 
sıra dışı animasyon serisi “Mary Shelley’s 
Frankenhole”un yaratıcısı Duke Johnson.
Galalar: Yılın yıldızları burada

Galalar bölümünde, Toronto’dan 
Venedik’e, Cannes’dan Sundance’e, dünyanın 
önemli festivallerinde büyük ilgi görmüş 
ve yılın en çok beklenen filmleri seyirciyle 
buluşuyor.

Fransız aktrist Maïwenn’in yönettiği 
“Mon Roi (Prensim)”, “I am Love (Benim 
Adım Aşk)” ile tanıdığımız İtalyan yönetmen 
Luca Guadagnino’nun son filmi “A Bigger 
Splash (Sen Benimsin)”, Galalar Bölümü 
filmlerinden sadece birkaçı.

The !f İstanbul Independent Film Festival 
celebrates its 15th birthday this year! The most 
talked-about, prize-winning independent films 
will be screened in İstanbul between February 
18-28 and in Ankara and Izmir between 
March 3-6 as part of the festival. In addition, 
the “!f music” parties provide an alternative to 
Istanbul’s nightlife, and the “!f² project” will 
bring films to 50 venues in 33 cities.
!f opens with Anomalisa

!f İstanbul opens this year with the film 
“Anomalisa”, considered by many critics to 
be the masterpiece of the year. The film was 
co-directed by Charlie Kaufman, who wrote 
the screenplays for modern classics like “Being 
John Malkovich”, “Adaptation” and “Eternal 
Sunshine of the Spotless Mind”, together with 
Duke Johnson, the creator of “Mary Shelley’s 
Frankenhole”, one of the most unusual 
cartoons in television history.
Premiers: Where to f ind this year’s stars 

The “Premiers” section will be presenting 
some of the year’s most highly anticipated 
films, including many that have already been 
met with acclaim at important international 
festivals like Toronto, Venice, Cannes and 
Sundance.

French actress Maïwenn’s directorial 
debut, “Mon Roi”, and “A Bigger Splash”, the 
latest from Italian director Luca Guadagnino, 
known for his “I am Love”, are just two of the 
films to be presented under this section.
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!f music: !f’in müzik festivali 5 yaşında!
Bu yıl beşinci yaşını kutlayan !f music, 

müzik tutkunlarının yolunu gözlediği filmleri 
bir araya getiriyor.  Janis Joplin’den Blur’e, 
Kurt Cobain’den The Residents’a, her biri külte 
dönüşmüş müzisyenlerin filmleri Türkiye’de 
ilk kez !f İstanbul’da gösteriliyor.
!f²: !f İstanbul 33 şehir, 50 noktada 
aynı anda

Dünyada ilk kez !f İstanbul tarafından 
gerçekleştirilen “alternatif film dağıtım 
ve paylaşım” projesi !f², bu yıl Abu Dis’ten 
Girne’ye 50’den fazla noktaya ulaşıyor. 
Festivalin son üç günü olan 26-27-28 Şubat 
tarihlerinde İstanbul’da gösterilecek beş film, 
Türkiye’de 27 şehrin yanı sıra ve Abu Dis, 
Girne, Gümrü, Kudüs, Erivan ve Ramallah’taki 
sinemaseverlere buluşuyor. 

Pegasus’un resmi havayolu destekçisi 
olduğu 15’inci !f İstanbul Bağımsız Filmler 
Festivali, İstanbul’da Beyoğlu Fitaş, 
Cinemaximum Nişantaşı City’s, Cinemaximum 
Kanyon, Cinemaximum Budak; 3-6 Mart 
tarihlerinde de Ankara Cinemaximum Armada 
ve İzmir’de ise Cinemaximum Konak Pier 
sinemalarında izlenebilir.

!f music: !f’s music festival turns 5!
Celebrating its fifth anniversary this year, 

!f music continues to bring life to İstanbul’s 
night life with parties that bring music into 
the cinema and the cinema onto the stage. As 
part of !f İstanbul, films about music’s cult 
legends like Janis Joplin, Blur, Kurt Cobain 
and The Residents will be screened for the first 
time in Turkey. 
!f²: !f istanbul hits 50 spots in 33 cities 
at the same time

 !f² is “an alternative film distribution and 
sharing project” that represents a world’s-
first, allowing !f İstanbul to extend its reach 
to more than 50 locations, from Abu Dis to 
Kyrenia. On February 26-27-28, the final 
three days of the festival, five films will be 
screened simultaneously in İstanbul and 27 
cities in Turkey as well as in Abu Dis, Kyrenia, 
Gyumri, Jerusalem, Yerevan and Ramallah.

Official Airline Partnership with Pegasus 
Airlines, the 15th !f İstanbul Independent Film 
Festival takes place between March 3-6 at 
Beyoğlu Fitaş, Cinemaximum Nişantaşı City, 
Cinemaximum Kanyon and Cinemaximum 
Budak in Istanbul; Cinemaximum Armada in 
Ankara; and Cinemaximum Konak Pier in Izmir. 
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BLUR

JANIS JOPLIN

KURT COBAIN



FiLM DOLU BİR YOLCULUĞA 
HAZIR MISINIZ?
Are you ready for a ride 

through the movies?
!f 2016 Resmi Havayolu Destekçisi  I   !f 2016 Official Airline Partner
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MISIR TANRILARI Gods of Egypt
26 Şubat-February
Mısır tahtını devralan karanlığın acımasız tanrısı Set, 
barışçıl ve varlıklı imparatorluğu kargaşanın içine düşürür. 
Gerard Butler, Nikolaj Coster-Waldau, Geoffrey Rush’un 
başrollerini paylaştığı f ilmin yönetmen koltuğu Alex 
Proyas’a emanet. Film, 26 Şubat’ta gösterime giriyor.
The peaceful and wealthy Egyptian empire descends into 
chaos when Set, the merciless god of darkness, assumes 
the throne. Starring Gerard Butler, Nikolaj Coster-Waldau and 
Geoffrey Rush and directed by Alex Proyas, the f ilm will be 
released on February 26.

HESAPLAŞMA Misconduct
26 Şubat-February
Büyük bir ilaç f irmasının yöneticisine karşı önemli bir davayı 
üstlenen hırslı ve genç avukat Ben, çok geçmeden kendini 
şantaj ve yolsuzlukla örülü bir davanın içinde bulur. Shintaro 
Shimosawa yönettiği, Anthony Hopkins, Al Pacino ve Josh 
Duhamel’in rol aldığı film 26 Şubat’ta gösterimde.
Ben is an ambitious young lawyer who takes on an important 
lawsuit against a big medical corporation and quickly f inds 
himself entangled in a web of blackmail and corruption. Shintaro 
Shimosawa directed the f ilm, which stars Anthony Hopkins,  
Al Pacino and Josh Dunamel. In theaters from February 26.

DÜNYANIN EN GÜZEL KOKUSU 
World’s Most Beautiful Scent 12 Şubat-February
Sürekli partner değiştiren bir şarkı sözü yazarı Hakan ile 
onun en yakın arkadaşı Derya’nın öyküsüne tanık olacağımız 
f ilmin başrollerini Tuba Ünsal ve Rıza Kocaoğlu paylaşıyor. 
Mustafa Uğur Yağcıoğlu’nun yazıp yönettiği f ilm 12 Şubat’ta 
gösterimde. 
Tuba Ünsal and Rıza Kocaoğlu share the leading roles in 
this f ilm about Hakan, a lyricist who is constantly changing 
partners, and his best friend, Derya. Written and directed 
by Mustafa Uğur Yağcıoğlu, the f ilm hits movie theaters on 
February 12.

BLING
19 Şubat-February
Şehri kötü robotlardan kurtarmak, kahramanımız Sam’in 
çocukluk aşkının kalbini kazanmaya yetecek mi? “Cesur 
Balık” ve “Alfa&Omega”nın yapımcılarından bu aksiyon dolu 
animasyon macerasında “En Süper Kahramanlar” kötülere 
meydan okuyor. Film, 19 Şubat’ta gösterimde. 
Will ridding the city of an army of evil robots be enough for our 
hero Sam to win the heart of his childhood sweetheart? In this 
action-packed animated adventure from the makers of The 
Brave Fish and Alfa&Omega, the “most super heroes” defy the 
bad guys. The f ilm is scheduled for release on February 19.

İzlemeden Olmaz
M U S T - W A T C H
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KONSER CONSERT

CHRIS DE BURGH 28 Şubat-February
“Lady in Red”, “When I Think of You”, “The Traveller” gibi hiç 
eskimeyen şarkılarıyla Chris de Burgh, 28 Şubat’ta İstanbul 
Ülker Arena’da hayranları ile buluşuyor. Chris de Burgh’un 
muhteşem sahnesiyle, melankoliye yolculuk sizi bekliyor.
Chris de Burgh will be performing at İstanbul Ülker Arena 
on February 28. De Burgh’s songs, including “Lady in Red”, 
“When I Think of You” and “The Traveller”, have stood the test 
of time, and his spectacular stage show will take you on a 
melancholy journey.

 ulkersportsarena.com

MFÖ 19 Şubat-February
Sıra dışı söz ve bestelerden oluşan albümleri, yurt içi ve 
yurt dışı konserleri, aldıkları sayısız ödül ve getirdikleri 
yeniliklerle pop müzik tarihimizin efsanesi MFÖ grubu, 19 
Şubat’ta İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nde sevenleri ile 
birlikte söylüyor.
Albums f illed entirely with outstanding music and lyrics, 
concerts at home and abroad, innumerable awards and 
musical innovation have made MFÖ a legend of Turkish pop 
music. The group will be performing at the İstanbul Bostancı 
Entertainment Center on February 19.

 bgmonline.net

ŞEBNEM FERAH 13 Şubat-February
“Kadın” adlı ilk solo albümünü Sezen Aksu ve Onno Tunç’un 
desteği ile 1996 yılında çıkaran Şebnem Ferah, o günden 
bu yana birçok rock müzik severin hayranlığını kazandı. 
Şebnem Ferah, en sevilen şarkıları ile 13 Şubat’ta İstanbul 
Bostancı Gösteri Merkezi’nde.
Şebnem Ferah put out her f irst solo album, “Woman”, in 
1996 with the support of  two giants of Turkish music, Sezen 
Aksu and Onno Tunç. Since then, Ferah has garnered the 
admiration of many rock music fans. She will be performing 
at İstanbul Bostancı Entertainment Center on February 13.

 bgmonline.net

MARTHA ARGERICH 5 Şubat-February
Klasik müziğin efsanevi yorumcularından olan Arjantinli 
müzisyen Martha Argerich, 5 Şubat’ta İstanbul İş 
Sanat’ta dinleyicileri ile buluşuyor. Sıklıkla bir araya geldiği 
sanatçılardan Gidon Kremer’in kurduğu, dünyanın en iyi oda 
orkestralarından Kremerata Baltica ile aynı sahneyi paylaşıyor.
One of the legendary interpreters of classical music, the 
Argentinian musician Martha Argerich will be performing at 
İstanbul İş Sanat on February 5. She’ll be sharing the stage with 
one of the world’s best chamber orchestras, Kremerata Baltica, 
whose founder, Gidon Kremer, is one of Argerich’s frequent 
collaborators.  issanat.com.tr

Dinlemeden Olmaz
M U S T - L I S T E N
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SAHNE STAGE

ÖDÜNÇ YAŞAMLAR Borrowed Lives
2-28 Şubat-February
Ali Poyrazoğlu’nun yazıp yönettiği ve oynadığı stand-up 
gösterisi, 2-28 Şubat tarihleri arasında İstanbul Trump 
Kültür ve Gösteri Merkezi’nde izleyici ile buluşuyor. 
Eğlenceli, uçuk-kaçık, insanın içini açan, yaşam enerjisini 
yükselten bu güldürüyü kaçırmayın.
Ali Poyrazoğlu wrote, directed and stars in a stand-up 
show that will be running at İstanbul Trump Culture and 
Entertainment Center from February 2-28. Don’t miss out on 
this entertaining, crazy, uplifting and energizing comedy.

 alipoyrazoglu.com.tr

“PETER PAN” VE “SINDIRELLA” BUZ PISTINDE 
“Peter Pan” and “Cinderella” Dancing on Ice
3-7 Şubat-February
Sömestr tatilinin ikinci yarısında çocuklar, çok sevdikleri 
iki masal kahramanını, Peter Pan ve Sindirella’yı buz 
üzerindeki muhteşem gösterilerde izliyor. Büyülü bir 
dünyanın kapılarını aralayan gösteriler, 3-7 Şubat tarihleri 
arasında İstanbul TİM Show Center’da.
In the latter half of the mid-winter holiday, kids will be able to 
watch a magnif icent show on ice featuring two of their favorite 
fairytale characters, Peter Pan and Cinderella. The shows open 
up doors to a world of magic and can be seen at İstanbul TIM 
Show Center between February 3-7.  timshowcenter.com

SENI SEVIYORUM MÜKEMMELSIN ŞIMDI DEĞIŞ
I Love You, You’re Perfect, Now Change
4-14-25 Şubat-Februaryy
1996 yılından bu yana dünyanın pek çok ülkesinde binlerce 
seyirciye ulaşan, Off Broadway’in en uzun ömürlü ikinci 
müzikali olan “Seni Seviyorum Mükemmelsin Şimdi Değiş”, 
4-14 ve 25 Şubat tarihlerinde İstanbul Zorlu Performans 
Sanatları Merkezi’nde sahneleniyor. 
 “I Love You, You’re Perfect, Now Change” is the second-
longest-running off-Broadway musical ever and has been 
performed in front of thousands of audiences all over the 
world since 1996. The musical will hit the stage at İstanbul 
Zorlu Performing Arts Center on February 4, 14 and 25.                       

 zorlucenterpsm.com

SLAVA’S SNOWSHOW
24 Şubat-February
“Soytarılar Akademisi”nin kurucusu ve “Slava’s 
Snowshow”un yaratıcısı Slava Polunin, ekibi ile birlikte 
çocukları şiirsel bir gösteriye davet ediyor. Gösteri,                      
24 Şubat - 6 Mart tarihleri arasında İstanbul Zorlu 
Performans Sanatları Merkezi’nde sahneleniyor.
Slava Polunin, the founder of the “Academy of Fools” and the 
creator of “Slava’s Snowshow”, invites kids to join her team in 
their poetic performance. The show runs from February 24 to 
March 6 at İstanbul Zorlu Performing Arts Center.

 zorlucenterpsm.com

Görmeden Olmaz
M U S T - S E E
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KİTAP BOOK

ARADAKİ NEHİR The River Between
Ngıgu wa Thiong’o
Kenyalı yazar Thiong’o’nun Ayrıntı Yayınları’ndan çıkan romanı 
“Aradaki Nehir”, Kenya’nın dağ köylerinde yaşayan Gikuyu 
insanlarının hikâyesini anlatıyor. “Beyaz Adam”ın Kenya’ya 
yerleştiği ilk zamanlarda geçen hikâye, sömürge döneminin 
başlangıcına ayna tutuyor.
Kenyan author Thiong’o’s novel “The River Between”, published 
by Ayrıntı Publications, tells the story of the Kikuyu people living 
in the mountainside villages of Kenya. Set during the period 
when whites f irst began to settle in the area, the novel casts an 
illuminating light on the beginnings of the Colonial Era.

˜ ˜

KARNAVAL Carnival
Rawi Hage
Geceleri taksi şoförü, gündüzleri kitap kurdu olan Fly’ın 
masalsı hikâyesi, okurun arka koltuğa kurulduğu anda 
başlıyor. Macera, şehrin caddelerinden köprü altlarına; 
kütüphane raflarından çocukluk anılarına; gizli hayatlardan 
sınır tanımaz hayallere uzanıyor.
Taxi driver by night, bookworm by day, Fly’s magical story 
begins the moment the reader settles into the back seat. 
The adventure weaves through city streets, underpasses, 
library shelves, childhood memories, secret lives and 
boundless dreams.

KARINCALAR ÜLKESİNE YOLCULUK 
Journey to the Land of the Ants Hakan Bayhan
Hakan Bayhan’ın yazdığı ve Zeynep Şimşek’in resimlediği 
“Maceraperest Kerem’in Serüvenleri”nin devamı “Karıncalar 
Ülkesine Yolculuk”, Yitik Ülke Yayınları’ndan çıktı. Çocuklar, 
Kerem ve arkadaşlarının maceralarıyla, paylaşma duyusu, 
dostluk ve doğa konularıyla daha çok haşır neşir olacak.
Published by Yitik Ülke Publications, “Journey to the Land of the 
Ants” is the follow-up to “The Adventures of Adventurous Kerem”, 
written by author-journalist Hakan Bayhan and illustrated by Zeynep 
Şimşek. Kids will come closer to topics like sharing, friendship and 
nature through the adventures of Kerem and his mates.

BAY BELLO VE MAVİ MUCİZE 
Mr. Bello and the Blue Miracle Paul Maar
Almanya’da bir milyon okura ulaşan “Sams’ın Maceraları” 
serisinin yazarı Paul Maar’ın okurken kahkahalara 
boğulacağınız yeni serisi “Bay Bello’nun Maceraları” Can 
Çocuk Yayınları’nca Türkçeye kazandırıldı. Serinin ilk kitabı 
“Bay Bello ve Mavi Mucize.”
Paul Maar is the author of the “The Sams”, a series that has 
attracted one million readers in Germany. Maar’s new laugh-
out-loud series “The Adventures of Mr. Bello” has just been 
published in Turkish by Can Children’s Books. The f irst book in 
the series is “Mr. Bello and the Blue Miracle”.

Okumadan Olmaz
M U S T - R E A D
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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. 

IT’S EASY TO BUY PEGASUS FLEX
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. You can purchase 
Pegasus Flex at prices starting from 
9.90 TL for domestic flights and 9.90 Euros 
for international flights. Pegasus Flex is also 
valid on connecting flights. 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. 

 flypgs.com

FREEDOM TO CHANGE YOUR 
TICKET WITH PEGASUS FLEX

Pegasus ile seyahatinizi planlamanın ve 
biletinizi aylar öncesinden alarak en avantajlı 
f iyatları yakalamanın hayalini kuruyorsunuz. 
Ancak hayat bu; planlar değişebilir, toplantılar 
ertelenebilir. Bu durum plan yapmanızı 
zorlaştırıyorsa Pegasus’un yeni hizmeti tam size 
göre. “Pegasus Flex” ile program değişikliği 
konusunda endişe etmenize gerek yok çünkü artık 
biletiniz size ayak uyduracak ve dilediğiniz yön ve 
tarihe göre biletinizi özgürce değiştirebileceksiniz. 

PEGASUS FLEX’İ SATIN ALMAK ÇOK KOLAY
Pegasus’tan sınırsız bilet değiştirme hakkı 
Pegasus Flex’e sahip olmak için flypgs.com’dan 
biletinizi alırken “Pegasus Flex” kutusunu 
işaretleyin. Yurt içi uçuşlarda 9,90 TL, yurt dışı 
uçuşlarda 9,90 Euro’dan başlayan f iyatlarla satın 
alabileceğiniz Pegasus Flex, aktarmalı uçuşlarda 
da geçerli. Pegasus Flex ile yapacağınız 
değişikliklerde ceza veya kesinti ödemenize 
gerek yok, eski uçuş ile yeni uçuş arasında f iyat 
farkı varsa bu farkı ödemeniz yeterli. Pegasus 
Flex ile uçuşunuzdan iki saat öncesine kadar 
değişiklik yapabilirsiniz. 

 flypgs.com

Pegasus Flex ile 
Biletinizi Özgürce 
Değiştirin





RÖPORTAJ INTERVIEW
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FEN, MATEMATIK, MÜHENDISLIK VE TEKNOLOJI EĞITIMI 
ALANLARINI ÇOCUKLARIN HAYATINA EĞLENCELI VE 
UYGULAMALI BIR ŞEKILDE TAŞIYAN ENGINEERING FOR 
KIDS TÜRKIYE’NIN KURUCU ORTAĞI ESRA TUNÇOK 
KILYAR’DAN BILGI ALDIK. RÖPORTAJ / BY Egemen AKAR

Engineering For Kids’i tanıyabilir miyiz?
Engineering for Kids, fen, matematik ve teknoloji eğitimi 

alanlarında 20 yılı aşkın ders verme tecrübesine sahip olan 
eğitimci Dori Roberts’ın fikri olarak Amerika’da doğan bir 
eğitim merkezi. Yapılan deneyler ve uygulamalar sayesinde 
çocuklar hem el becerilerini ve düşünce tarzını geliştiriyor hem 
de eğlenerek öğreniyor. Çocukları doğal mühendisler olarak 
kabul ediyoruz; bu noktada Engineering For Kids onların bu 
mesleğin ve gelecekte edinebilecekleri muhtemel bir kariyerin 
farkına varmalarını sağlıyor diyebiliriz.
“Çocuklar doğal mühendislerdir!” diyorsunuz, neden?

Mühendislik, temel fen ve matematik bilgisi problem 
çözmede, insan hayatını kolaylaştıracak ürünler yaratmada 
kullanılıyor. Burada önemle ortaya konulan iki kavram, 
yaratıcılık ve problem çözme yetisi. Çocuklar da çevrelerine 
önyargısız bakabilen, dünyayı farklı gözlerle görebilen,  hayal 
güçleri ve dolayısı ile yaratıcılıkları sınırsız olan bireylerdir. 
Nasıl bir program sunuyorsunuz?

Eğitimlerimiz kapsamında Uzay ve Havacılık, İnşaat, 
Makine, Kimya ve Endüstri Mühendisliği dersleri yer alıyor. 
Derslerimizi kendi merkezimizde her bir ders için altı haftalık 
programlar hâlinde uygulayabildiğimiz gibi özel hafta sonu 
sınıfları ile de çocuklarla buluyoruz. Tüm derslerde mühendislik 
tasarım süreçlerini kullanarak tasarlamayı, üretmeyi, denemeyi, 
yanılmayı, hata bulmayı ve çözüm üretmeyi öğreniyorlar.                

 facebook.com/engineeringforkidsturkiye

Engineers of the Future 

WE TALKED TO ESRA TUNÇOK KILYAR, CO-FOUNDER 
OF ENGINEERING FOR KIDS TURKEY, A PROGRAM THAT 
BRINGS FUN AND PRACTICAL EXPERIENCE TO SCIENCE, 
MATHEMATICS, ENGINEERING AND TECHNOLOGY 
EDUCATION FOR CHILDREN. 

Can you introduce us to Engineering for Kids?
Engineering for Kids is an education center that was 

started in the United States by Dori Roberts, an educator with 
around 20 years of experience teaching science, mathematics 
and technology. The experiments and other activities children 
perform let them develop their manual dexterity and thinking 
styles and let them have fun learning, too. We consider 
children to be natural engineers; on this point, we can say that 
Engineering for Kids introduces children to this profession and a 
potential career for the future.  
You say that “Kids are natural engineers!” Well, why  
is that?

Engineering is used to solve basic scientific and 
mathematical problems and to create products that make 
people’s life easier. This is centered around two important 
concepts: creativity and problem-solving. Children are able to 
look at their surroundings without prejudices, can see the world 
through different eyes, know how to ask questions that will 
surprise us, and have limitless imagination and thus limitless 
creativity. In other words, kids are natural engineers. 
What is the content of your education? What kind of 
program do you offer?

Our education program includes courses in aerospace and 
aeronautical, structural, mechanical, chemical and industrial 
engineering. Each course runs for six weeks, and we have special 
weekend classes as well. In the classes, children go through the 
entire process of engineering design, learning about design, 
production, trial and error, finding mistakes and producing 
solutions.  facebook.com/engineeringforkidsturkiye
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“BÜYÜK HAYALLER, 
KÜÇÜK ALANLAR” 

RÖPORTAJ INTERVIEW
Trend ••• hot wire

CROCODILY KIDS ARCHITECT ILE ÇOCUKLARIN HAYAL 
DÜNYASI DAHA DA RENKLENIYOR! MIMAR HAYAL 
SELIN NECIPOĞLU, CROCODILY HAKKINDA MERAK 
ETTIĞIMIZ SORULARI CEVAPLADI. RÖPORTAJ / BY Egemen AKAR

Crocodily olarak hangi projeler üzerinde 
çalışıyorsunuz?

Crocodily Kids Architect olarak çocuk yaşam alanları 
tasarlamak üzere yola çıktık. Çocuk odaları, anaokulu, kreşler, iç 
ve dış oyun alanları tasarlıyoruz. 
Çocukların yaşam ve oyun alanlarını tasarlarken neleri 
dikkate alıyorsunuz?

Amacımız çocukların odalarını sahiplenmeleri, sevmeleri 
ve rahat kullanmaları. Tasarladığımız alanlarda çocuğun 
mutlu, rahat ve güvende hissetmesini sağlamayı ve ihtiyaçlarını 
karşılamayı amaçlıyoruz. Fiziksel güvenlik ihtiyaçlarını 
karşılamanın yanı sıra elimizdeki alanı çocuğun en verimli 
şekilde kullanabileceği bir mekâna dönüştürüyoruz. Tüm 
mobilya ve aksesuarlarda sağlığa zarar vermeyen malzemeler, 
su bazlı boyalar ve yapıştırıcılar kullanıyoruz. Çocukların 
kendini ifade edebileceği, ilgi alanlarını ön plana çıkaracağı, 
istedikleri şekilde kendi dekorasyonlarını yapabilecekleri 
küçük, serbest alanlar oluşturuyoruz.

THE WORLD OF A CHILD’S IMAGINATION IS EVEN MORE 
COLORFUL WITH CROCODILY KIDS ARCHITECT. 
ARCHITECT HAYAL SELIN NECIPOĞLU ANSWERED  
A FEW QUESTIONS TO SATISFY OUR CURIOSITY   
ABOUT CROCODILY.

What sort of projects does Crocodily work on?
We established Crocodily Kids Architect with the aim of 

designing living spaces for kids. We design children’s bedrooms, 
kindergartens, nurseries and indoor and outdoor playgrounds.
What do you keep in mind when designing living spaces 
and playgrounds for kids?

Our aim is to see that children get a sense of ownership, 
enjoyment and comfort from their rooms. We want kids to feel happy, 
comfortable and safe in the places we design, and we want these 
places to meet their needs. In addition to meeting the requirements 
for physical safety, we transform the space available to us into a 
space that the child can use most productively. We use materials that 
pose no health risks along with water-based paints and adhesives 
for all our furniture and accessories. We create small, self-contained 
spaces that children can decorate however they want and where they 
can express themselves and focus on their own areas of interest.
What sort of improvements do you think your designs 
bring to children’s lives?

Children use their rooms for a variety of purposes, some of 
which support their development. They explore themselves, their 
surroundings and life itself by playing games. That’s why we try 
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to make it possible for children to broaden their horizons with 
a room that is carefully laid out rather than just put together at 
random. Our philosophy and approach is to design spaces that let 
kids experience a sense of belonging, uniqueness, and comfort.
What is it that sets Crocodily apart from others?

Our most important feature is that we’re an interior 
architecture and design company focusing especially on children’s 
living spaces, which include educational institutions as well as 
children’s bedrooms. All children have their own dreams and 
desires. We’re aware of this, and we work to create a layout that 
will meet the different needs of each child. In short, we are able to 
develop and implement special projects using our expertise in the 
area of children’s living spaces.
What kind of projects are you working on for   
the future?

We’re expanding our selection of products according 
to customer demand. In addition to children’s rooms and 
kindergartens, we’re also working on a number of projects for 
playgrounds. We want to become more widely recognized so we 
can reach more children.
How can our readers contact you?

We’ve opened a showroom next to our Nişantaşı office 
where customers can find all manner of solutions for children’s 
living spaces, including curtains, wallpaper, furniture and 
linens. People can visit our shop, contact us in our office, or 
follow us on social media.  crocodily.com

Sizce tasarımlarınız çocukların hayatına ne gibi   
artılar sağlıyor? 

Çocuklar odalarını, gelişimlerini de destekleyen farklı 
işlevler için kullanıyor. Kendini, çevresini, hayatı oyun yolu ile 
tanıyor. Dolayısıyla rastgele düzenlenmiş bir oda yerine bilinçli 
düzenlenen bir oda çocuğun düşünce dünyasını da geliştiriyor. 
Bizim anlayışımız ve yaklaşımımız, çocuğun benimsediği, 
kendini ait, özel ve rahat hissettiği mekânlar tasarlamak.
Crocodily’i farklı kılan özellikler neler?

En önemli özelliğimiz, çocuk yaşam alanlarına özel bir iç 
mimarlık ve tasarım firması olmamız; sadece çocuk odaları için 
değil, eğitim kurumlarıyla da çalışıyor olmamız. Her çocuğun 
hayalleri ve istekleri farklıdır. Biz de bunun bilincinde, çocuğun 
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde çalışıyoruz. Çocuk yaşam alanları 
konusunda uzmanlığımızı kullanarak özel projeler üretiyoruz. 
Gelecekte ne gibi projeleriniz var?

Gelen talepler doğrultusunda ürün gamımızı 
genişletiyoruz. Çocuk odaları ve anaokullarının yanı sıra oyun 
alanları konusunda birçok projede çalışıyoruz. Daha fazla 
yaygınlaşıp daha fazla çocuğa ulaşmak istiyoruz. 
Okuyucularımız size nasıl ulaşabilir?

Nişantaşı’ndaki ofisimizin yanında açtığımız showroom’da, 
perdesinden duvar kâğıdına, mobilyasından yatak örtüsüne, bir 
çocuk için yaşam alanı oluşturmak adına A’dan Z’ye tüm çözümleri 
sunuyoruz. Mağazamıza gelebilir, ofisimizden ulaşabilir veya sosyal 
medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirler.  crocodily.com
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TASARIM DESIGN
Trend ••• hot wire

DOĞADAN TEK TEK TOPLANAN ORGANIK MALZEMELERI 
IŞLEYEREK BIRBIRINDEN ÖZEL TAKILAR YARATAN 
LIFF’IN KURUCU ORTAKLARINDAN PELIN ALBAYRAK 
ILE KONUŞTUK. RÖPORTAJ / BY Egemen AKAR

Liff’in hikâyesini kısaca anlatır mısınız?
Günlük hayatın karmaşasının içerisinde koşturan insanlar 

olarak eminiz ki çoğumuzun kaçış noktası, doğa. Doğa; bize 
göre, yaratılmış ve yaratılabilecek en güzel tasarım. Doğada 
bulunan inanılmaz tasarımlar bizi, doğayı her daim üstümüzde 
taşıyabileceğimiz objeler hâline getirmenin bir yolunu bulmaya 
itti. Birbirini tekrarlayan tasarımlardan sıkılan, kimsede eşi 
benzeri olmayan, doğadan gelen parçaları üzerinde taşımak 
isteyenler için ortaya çıktı Liff.
Liff takılar son hâlini almadan önce hangi 
aşamalardan geçiyor?

Sonbaharda dökülen yaprakları ve meşe palamudu, 
kozalak gibi meyveleri tek tek topluyoruz. Yaprakların bir nakış 
gibi işlenmiş o eşsiz iskelet yapılarını özel bir işlemle ortaya 
çıkarıyoruz. Ardından her biri birbirinden farklı doğal parçaları 
metalin içinde adeta mumyalıyoruz. Son aşamada ise altın ve 
gümüş gibi değerli malzemelerle kaplayarak Liff’leri eşsiz doğal 
takılar haline getiriyoruz.
Koleksiyonunuzda ne gibi ürünler var?

Şu ana kadar meşe palamudundan Hindistan’da kutsal 

WE TALKED TO PELIN ALBAYRAK, COFOUNDER OF 
LIFF, WHICH CREATES UNIQUE JEWELS USING ORGANIC 
MATERIALS FROM THE NATURE.
Could you briefly tell us the story of Liff?

Nature is our escape, as we are sure it is for most people 
who live hectic daily lives. For us, nature is the most beautiful 
thing that has been designed or that ever could be. Nature’s 
incredible designs prompted us to look for ways of turning 
them into objects that we can carry with us forever. Liff was 
created for those of us who are tired of seeing the same old 
designs and who want to wear one-of-a-kind pieces of natural 
jewelry.
What are the stages that a piece of Liff jewelry goes 
through before it is completed?

We gather fallen leaves, acorns, pine cones and similar 
objects in the fall. We apply a special process on the leaves 
that throws the peerless embroidery of their veins into 
sharp relief. Then, we enclose and preserve these one-of-a-
kind natural objects in base metal. Finally, we coat them in 
precious metals like silver or gold to create the unique and 
natural Liff jewelry.
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What sort of products are in your collection?
So far we’ve worked with 20 different natural materials, 

from acorns to the Bodhi leaf, regarded as holy in India, from bird 
feathers to seashells. We’re trying to produce Liff jewelry of a wide 
enough variety that we can connect with it at every moment in our 
lives. So far, our collection consists of necklaces, rings, earrings 
and cufflinks as well as decorative candles for the home.
What’s the most prominent feature of your designs?

We look at Liff as a reflection of nature, and we try to instill 
in our creations that naïve, unique fabric of nature. Each one of 
our designs is as unique as a fingerprint, which means that each 
Liff has its own individual identity, just like human beings... 
From the first moment we imagine a Liff piece, we look at it as 
something that has been lent to us by nature. We place nature’s 
borrowed gifts into recyclable boxes and send them out to their 
owners.
Do you have any other projects for the future?

To date, by donating a portion of our income to the 
Foundation for the Protection and Promotion of Environmental 
and Cultural Values (ÇEKÜL), we’ve had 200 trees planted. 
We’ll continue to participate in such projects in the future. We 
like to renew and improve ourselves. Each season we add new 
members to our Liff family. In addition to our new jewelry, we’re 
concentrating on home furnishings and office accessories as well 
as extending our network of sales points at home and abroad.
How can people interested in purchasing Liff jewelry 
find your products?

Our products are easy to find through the Internet. For those 
who want to actually hold our products in their hands before 
purchasing them, our website has a list of all the places they are 
sold in Turkey and abroad.  liff.com.tr

olan Bodhi yaprağına, kuş tüyünden deniz minaresine 
kadar yaklaşık 20 farklı doğal malzeme üzerinde çalıştık. 
Liff’leri hayatımızın her anına temas etsin diye olabildiğince 
çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Şu anda koleksiyonumuzda 
kolyeler, yüzükler, küpeler, kol düğmeleri ayrıca ev aksesuarı 
alanında mumlarımız var. 
Tasarımlarınızın en çok öne çıkan özelliği nedir?

Liff’i doğanın yansıması olarak görüyoruz ve ürünlerimizde 
doğanın o naif ve eşsiz dokusunu hissettirmeye çalışıyoruz. 
Ürünlerimizin her birinin parmak izi gibi birbirinden 
farklı olması, Liff’lerin her birinin farklı bir kimliğe sahip 
olmasını sağlıyor; tıpkı biz insanlar gibi...  Liff’leri hayal 
etmeye başladığımız ilk andan itibaren onları doğanın birer 
emaneti olarak görüyoruz ve doğanın bu emanetlerini, geri 
dönüştürebilir malzemeden yaptığımız kutuların içine 
yerleştirerek sahiplerine sunuyoruz.
Geleceğe yönelik başka projeleriniz var mı?

Gelirimizin bir kısmını düzenli olarak “ÇEKÜL’e (Çevre 
ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı)”bağışlayarak 
şu ana kadar 200’ü aşkın fidan diktik. Önümüzdeki dönemde 
de bu tür projelerimiz devam edecek. Kendimizi yenilemeyi 
ve geliştirmeyi seviyoruz. Her mevsimde ailemize yeni 
Liff’ler katıyoruz mutlaka. Yeni takıların yanı sıra ev ve ofis 
aksesuarı alanına da yoğunlaşarak, yurt içi ve yurt dışında satış 
kanallarımızı artırmak için çalışmalar yapıyoruz.
Liff takılara sahip olmak isteyenler ürünlerinize nasıl 
ulaşabilirler?

Ürünlerimize internet üzerinden kolayca erişim 
sağlanabilir. Ürünlere dokunup almak isteyenlerse; yurt içinde 
ve yurt dışında bulunan satış noktalarımızın detaylarını web 
sitemizde bulabilir.  liff.com.tr
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HAKKINDA ABOUT
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EKRANLARIN VE İNTERNETİN EĞLENCELİ YÜZÜ HAYRETTİN’E 
HAKKINDA MERAK ETTİĞİMİZ HER ŞEYİ SORDUK.
Sizi yıllardır ekranlardan takip ediyoruz. Hikâyenizi bir 
de sizden dinleyebilir miyiz?

Yedi yaşıma kadar, ayda bir cümle kurabilen sessiz 
bir çocuktum. Lise yıllarında kabak çiçeği gibi açılıp semt 
komedyeni olmaya çalışıyordum. Reklamcılık okuduğum 
üniversite yıllarında, okul arkadaşlarım ile birçok video çektim. 
Son sınıfta çektiğimiz Çağan Irmak’ın “Issız Adam” filmini 
tiye alan “Kızsız Adam” filmi ile insanlara kendimi tanıttım. 
Sonrasında TV, sinema, reklam ve internette birçok başarılı 
projede yer aldım.
TV programlarınızın yanı sıra 2010 yılında “Gelecekten 
Bir Gün” isimli f ilmde rol aldınız. Gelecekte de bu tarz 
projeleriniz var mı?

Şu sıralar bundan üç buçuk sene önce kafamda olan, 
Amerika’daki bir Türk’ün hikâyesini anlatan, tüm senaryo ve 
prodüksiyon süreçlerini kendimizin yürüttüğü bir sinema filmi 
üzerinde çalışıyoruz ve çok heyecanlıyız. 
Son zamanlarda ABD’deki videolarınızı görüyoruz. 
Neler yapıyorsunuz orada?

Altı yıl önce gittiğim Los Angeles’a üç yıl önce dil öğrenmek, 
çevre edinip ufkumu geliştirmek için taşındım. Amerika’daki bir 
Türk’ün hikâyesi ile ilgili işlenebilecek çok malzeme olduğunu 

HAYRETTİN
“İstanbul, Just My Kind of City” 
WE ASKED HAYRETTİN, THE FACE OF COMPUTER 
ENTERTAINMENT, EVERYTHING WE WANTED TO KNOW 
ABOUT HIM.
We’ve been following you on our screens for years. 
Could we hear your story in your own words?

Up until I was seven years old, I was so quiet I could go an 
entire month without speaking more than a single sentence. I 
must have been a late bloomer, because by the time I got to high 
school, I was working on being the neighborhood comedian. I shot 
a lot of videos with my friends while I was studying advertising 
at university. In my final year, I shot a film I called “Kızsız Adam 
(Man Without a Girl)”, which was a parody of the Çağan Irmak 
film “Issız Adam” (Lonely)”, that I used for self-promotion. After 
that, I became involved in many successful projects in the fields of 
television, cinema, advertising and the internet.
In addition to television, you also had a part in the 2010 
f ilm “One Day in the Future”. Have you got any similar 
projects planned for the future?

Right now we’re working on a feature-length film that I’ve 
had in mind for three-and-a -half years. It tells the story of a Turk 
in America. We’re taking care of everything, the script, the entire 
production process. It’s very exciting.
We’ve been watching your recent videos from the 
United States. What sort of things are you involved in 
there?

I went to Los Angeles six years ago on holiday, and then moved 
there three years ago to learn English, make connections and widen 
my horizon. I realized that the story of a Turkish person living in 

HAYRETTİN 
“ İSTANBUL;  BU TOPR AKL AR 
TAM BENİM ŞEHRİM”

LOS ANGELES

HİNDİSTAN INDIA

66 • PEGASUS • ŞUBAT / FEBRUARY 2016

RÖPORTAJ / BY Sema USLU



the United States was full of material that could be used in a video, 
but that nobody had done anything with it, so I stayed for close to 
two years and shot a lot of videos. Los Angeles is full of people who 
create content for YouTube, so I met up with them, learned some 
new things, and worked on some projects together. I was able to 
attract quite a bit of attention with “Hayrettin Mistaken for Johnny 
Depp” and “How to Live Like a Turk in the United States”. Since 
then my videos have been getting more and more viewers. Before the 
US videos, we had around four million organic viewers per month 
and now that’s gone up to 15 million. So I must be on the right track.
Which are your favorite cities, the ones that have made 
the most impression on you?

I really like Los Angeles, but when it comes to leaving a big 
impression, I’d say Frankfurt. It’s a place I’ll never forget, because 
I lost my passport there while I was on a stop-over on my way to the 
United States.
Are there any countries or cities where you’d want to 
live permanently?

Istanbul. It’s just my kind of city. And then there’s Los Angeles. 
Actually, I’m already living in both the cities I’d want to live in.
What do you always pack in your suitcase?

Mostly things that I don’t even get to wear or use. I take so 
much stuff with me that there’s no time to make use of all of them.
What do you bring back from your trips?

I’m interested in retro fashion. Whenever I travel, I always take an 
empty suitcase with me to fill up with the retro clothes I plan to buy.
Are there any cities or countries that you want to visit, 
but haven’t had a chance to do so yet?

I really want to go to India and to shoot prank videos in the 
Far East. Actually, as a team we’d like to shoot videos all over the 
world. Our YouTube partner BuzzMyVideos is very supportive in 
that regard. Last year we produced some videos with them in the 
UK.  hayrettin.com.tr

ve bu konuda kimsenin bir şeyler yapmadığını fark edip iki yıla 
yakın süre orada yaşadım ve birçok video çektim. Los Angeles, 
Youtube’a içerik üreten birçok kişinin ortak yaşam alanı. Bu 
kişiler ile tanışıp yeni şeyler öğrendim ve ortak projeler yaptım. 
Son zamanlarda yayınladığım “Hayrettin’i Johnny Depp 
Sandılar”, “Amerika’da Türk gibi yaşamak” gibi videolar ile 
birçok kişinin ilgisini çekmeyi başardım. Artık videolarım daha 
çok izleniyor. Amerika videoları öncesi aylık dört milyon civarı 
olan organik izlenme sayım, şu anda aylık 15 milyon civarına 
ulaştı. Demek ki doğru yoldayım.
En sevdiğiniz, sizde en çok iz bırakan şehirler hangileri?

Los Angeles’ı çok seviyorum ama iz bırakan şehir derseniz 
Frankfurt derim. Amerika aktarmasında pasaportumu 
kaybettiğim için hiç unutamadığım yerdir. 
“Orada yaşamak isterdim” diyebileceğiniz bir ülke ya da 
şehir var mı?

İstanbul. Bu topraklar tam benim şehrim.  Bir de Los 
Angeles var. Aslında yaşamak istediğim iki yerde de yaşıyorum.
Valizinizden neler eksik olmaz?

Valizimde giymeyeceğim ve kullanmayacağım şeyler eksik 
olmaz diyebilirim. O kadar çok şey götürüyorum ki, çoğunu 
giyemiyorum bile. 
Seyahatlerinizden nelerle dönersiniz?   

Retro kıyafetlere çok meraklıyım. Seyahatlerimde, 
alacağım retro kıyafetler için yanımda mutlaka boş bir valiz 
götürürüm.
Çok isteyip de hâlen gidemediğiniz bir ülke/şehir 
var mı?

Hindistan’ı görmeyi ayrıca Uzakdoğu’da şaka videoları 
çekmeyi çok istiyorum. Aslında ekip olarak dünyanın her 
tarafında videolar çekmek istiyoruz. Youtube partnerimiz 
BuzzMyVideos’un bu konuda bize çok önemli destekleri oluyor. 
Onlarla geçen yıl İngiltere’de videolar ürettik.  hayrettin.com.tr
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Müzik yaşamınız nasıl başladı?
Aslında bütün diğer çocuklar gibi benim 

de aklımda hep futbol vardı ve okuldan nefret 
ediyordum. Fakat babam orkestra şefiydi ve bu 
yüzden kardeşlerim ve ben birer enstrüman 
çalmak zorundaydık. Keman çalmaya beş 
yaşındayken başladım. Annem çok yetenekli 
olduğumu söylerdi ama deha düzeyinde bir 
yeteneğim olduğunu sanmıyorum.
Müzik yaşamınız boyunca sizi en çok 
etkileyen olay veya olaylar neler? 

30 yaşlarındaydım. O zamanlar 
Maastricht’te bir orkestranın üyesiydim. 
Konserlerden keyif alıyor, izleyiciler arasındaki 
güzel kızlara bakıyordum. Ama etrafımdaki 
herkes keyif almıyordu işinden. Klasik 
müziğin durumu ile ilgili gerçekten üzüntü 
duymaya başlamıştım çünkü çevremdeki 
kimse gerçekten klasik müzik yaptığı için 
eğlenmiyordu. “Tüm hayatım boyunca burada 
kalmamalıyım” diyordum artık içimden ve bir 
gün gerçekten hayallerimin peşinden gitmeye 
karar verdim. 
Johann Strauss Orkestrası’nı kurmaya nasıl 
karar verdiniz?

Müzik hayatım boyunca çeşitli 
orkestralarda bulundum ve daha sonra “Neden 
ben de bir orkestra kurmayayım?” dedim. 80’li 
yıllardan itibaren çeşitli amatör orkestralar 
kurdum ve sonunda 1987 yılında Johann 
Strauss Orkestrası’nı kurmayı başardım. 
Başlarda 10 kişiden oluşan orkestrada bugün 
60’ı aşkın müzisyenin yer alıyor.

How did your music career begin?
Like most other kids, I was mad about 

football and hated school. But my father was 
an orchestra conductor, and my siblings and 
I were each forced to pick up an instrument. I 
started playing the violin when I was five. My 
mother always said I was very talented, but I 
wouldn’t say I’m a genius as far as talent goes. 
Of all the things that have happened to you 
over the course of your career, which ones 
have had the most impact on you?

I was in my thirties and a member of an 
orchestra in Maastricht. I enjoyed playing 
concerts and looking at the beautiful girls 
in the audience. But everyone around me 
seemed to dislike their job. I really started 
to feel sad when I thought about the state of 
classical music, because no one around me 
seemed to be having any fun performing it. “I 
shouldn’t spend my whole life here,” I began 
thinking to myself, and then one day I decided 
to truly pursue my dreams.
What made you decide to found the Johann 
Strauss Orchestra?

I performed in various different 
orchestras throughout my music career, and 
then I began thinking, “Why don’t I found 
an orchestra of my own?” Starting in the 
1980s, I began organizing various amateur 
orchestras, and finally, in 1987, I was able to 
found the Johann Strauss Orchestra. Initially 
it consisted of only 10 musicians, but today we 
have around 60.

 Dünya müzik 
otoritelerince bu 
yüzyılın en önemli 
müzisyenlerinden 
biri kabul edilen 
André Rieu, Mart 
ayında tekrar 
Türkiye’ye geliyor. 
“Hayatta yeterince 
mizah yok” diyen 
Rieu, sorularımızı 
yanıtladı. 

 André Rieu is 
considered by 
music experts from 
around the world 
to be one of the 
greatest musicians 
of the century. Rieu 
will be appearing 
again in Turkey this 
March. “There’s 
not enough humor 
in life,” says Rieu, 
who answered our 
questions below. 
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Valslerin Kralı 

KING OF  WALT Z 
ANDRÉ RIEU 

André Rieu
RÖPORTAJ / BY Şule KÖKTÜRK



Mesleğinizi icra ederken nelere dikkat 
ediyorsunuz?

Bence benim neşe dolu bir karakterim 
var. Her zaman espriler yaparım, sorunları 
esprilerle, mizahla çözerim. Hayatta yeterince 
mizah yok. Birbirimize saygı duymaya başlayıp 
mizahı daha çok kullandığımızda sorunların 
çoğu çözülmüş olacak. Klasik müziği de hep 
böyle düşündüm. Benim babam klasik müzik 
orkestra şefiydi. Onun da bütün dünyası 
müzikti. Bir Polonyalı gazeteci, “Mozart’ın 
zamanında klasik müzik yoktu, müzik vardı” 
demişti ve çok haklıydı. Herkes onun müziğini, 
ezgilerini bilirdi. Ardından hiç anlamadığım 
bir şekilde bir anda bu elit/seçkinci tavır ile 
müziği klasik ve diğerleri olarak ayırdılar. Yani 
klasik müzik elit, diğerleri değil. Gençliğimde 
de bunun doğru olmadığını hep düşündüm. 
Bu yüzden klasik müziği ait olduğu yere, 
sokağa geri getirmeye çalışıyorum ve aynı 
nedenden ötürü her zaman arenalarda, açık 
havada herkesin gelip dinleyebileceği yerlerde 
çalıyorum. 

What do you consider while you do your job?
I think I’m very cheerful by nature. I’m 

always making jokes, trying to solve problems 
with humor. There’s not enough humor in life. 
Most problems will be solved when we start 
respecting one another and using our sense 
of humor more. That’s how I always thought 
about classical music. My father was a classical 
orchestra conductor, so his whole world was 
classical music, too. A Polish journalist once said 
“In Mozart’s time, there was no classical music, 
just music”, and that’s very true. Everyone 
knew Mozart’s music, his melodies. But then 
all of a sudden, for some reason I really can’t 
understand, music was split into classical music 
and other music in a very elitist way. In other 
words, classical music is elite, and other music 
is not. I always thought this was untrue, even 
when I was young. This is why I’m trying to 
bring classical music back to the streets where 
it belongs, and it’s why I always perform in an 
arena or at an open-air concert so that everyone 
can come and listen.

Portre ••• portrait
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 André Rieu, IEG Live 
organizasyonuyla, 
dünya turnesi 
kapsamında, 10 Mart’ta 
Ankara Arena Spor 
Salonu’nda ve   
12 Mart’ta İstanbul 
Ülker Sports Arena’da 
sahne alacak.

 The King of Waltz” 
André Rieu will be 
performing at the 
Ankara Arena Stadium 
on March 10 and at the 
İstanbul Ülker Sports 
Arena on March 12 as 
part of his world tour.



Konserlerinizi 50-60 bin kişi dinliyor. 
Başarınızın sırrı nedir? 

Açıkçası başarımın sırrını söylemiyorum 
çünkü gerçekten bilmiyorum. İlla cevap 
vermem gerekirse; seyirciye karşı samimi 
olmam ve kimseye “Ben senden daha iyiyim” 
demememden dolayıdır diye düşünüyorum. 
Zengin ya da fakir, genç ya da yaşlı, eğitimli 
ya da eğitimsiz tüm dinleyicilerime saygı 
duyuyorum ve herkesi aynı ölçüde seviyorum.
Gösterilerinizi hazırlarken önceliğiniz nelerdir? 

Klasik müzik eğitimi aldım ama bu sadece 
vals müziği yapacağım anlamına gelmiyor. Bana 
konserlerimi büyük bir partiye dönüştürme 
imkânı verdiği sürece klasik müziğin yanı sıra 
her şeyi çalabilirim. Ben “klasik müzik” ya da 
“klasik olmayan müzik” ayrımı yapmam, bana 
göre sadece “iyi müzik” ya da “kötü müzik” 
vardır. Klasik müzikte kötü parçalar var, bunun 
yanında pop müzikte de harika şarkılar var. Bir 
besteyi kalbinizle yaptığınız zaman iyi müzik 
ortaya çıkar ve o iyi müziği başarılı bir orkestra 
ile görsel bir şölene çevirebilirsiniz.

Your concerts attract around 50,000-60,000 
listeners. What’s the secret to your success?

I can’t tell because I really don’t know.           
But  If I must come up with an answer, I think it’s 
because I have a very close relationship with my 
audience, and I never say “I’m better than you” to 
anyone. Rich or poor, young or old, educated or 
uneducated, I respect all of my listeners and love 
them all equally.
What do you focus on when you are getting 
ready for a performance?

I was trained in classical music, but that 
doesn’t mean I’ll only be playing waltzes. 
Alongside classical music I might play anything, 
as long as it lets me turn my concert into one big 
party. I don’t divide music into “classical” and 
“non-classical; for me, there’s just “good music” 
and “bad music”. There are some bad classical 
pieces, just as there are some fantastic pop songs. 
If you compose a composition from the heart, 
the music will always be good, and a successful 
orchestra can transform good music into a 
celebration.

 Her zaman 
arenalarda, açık 
havada herkesin 
gelip dinleyebileceği 
yerlerde çalıyorum.”

“I always perform 
in an arena or at an 
open-air concert so 
that everyone can 
come and listen. 
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Bu gösteriler sırasında olmazsa  
olmazlarınız nelerdir?

Benim bir karizmam olabilir ama orkestra 
da çok coşkulu çalıyor. Kimse bu işi sadece 
para için yapmaz. Konserden sonra hemen 
dağılmamak için sahne arkasında “after party” 
yapıyoruz çünkü kimse eve gitmek istemiyor. 
Benim olmazsa olmazım işte bu, işini aşkla 
yapmak...
Türkiye’de daha önce konser verdiniz. Türk 
dinleyiciler ile ilgili izlenimleriniz nelerdir?

Çok iyiler ve eğlenceliler. İlk İstanbul 
konserimde, seyirciler o ana kadar duyduğum 
en yüksek alkış sesini çıkarmıştı. O yılın en iyi 
konserlerinden biriydi. İşte tüm bunlar için sık 
sık geliyorum Türkiye’ye...
Mart ayında Türkiye’de vereceğiniz konserle 
ilgili özel bir hazırlığınız var mı? 

Yine sürprizlerle dolu yepyeni bir gösteri 
ile karşınızda olacağım.
Nelerden ilham alıyorsunuz?

Sahneye çıktığımızda eğleniyorsak, bu 
kıvılcım seyirciye de yansıyor. Bazen duygusal 
bir şeyler söylediğimde herkes ağlıyor ya da 
eğlenceli bir şey söylediğimde herkes gülüyor. 
İşte bütün bu duyguları seyircilerimle birlikte 
yaşamak en büyük ilhamım.
Sıradan bir gününüzü nasıl geçiriyorsunuz?

Ailemle zaman geçiriyorum, onun 
dışında haftada üç gün spor yapıyorum. 
Spor yapmadığım zaman kendimi kötü 
hissediyorum.
Hayat mottom dediğiniz bir mottonuz var mı? 
Organize yaşamak diyebilirim. Sürprizler 
sahnede olsun sadece. Özel hayatımda ise her 
şeyi önceden planlamayı severim.
Seyahat alışkanlıklarınız neler? 
Seyahatlerinizde özel olarak yanınızda 
bulunmasını istediğiniz bir şey var mı?

Kemanım, ekibim ve ben. 
Sizi en çok etkileyen şehir, ülke, mekân 
neresi? Neden?

İtalya her zaman tatile gittiğim bir 
ülke çünkü beni orada kimse tanımıyor. 
Tatile gidebildiğim ve rahat ettiğim tek ülke 
diyebilirim…

What are some of the things you can’t live 
without while you’re performing?

I might have a personal charisma of my own, 
but my orchestra also plays with a lot of heart. 
Nobody is doing this job just for the money. 
Instead of splitting up as soon as the concert is 
over we’ll organize an ‘after-party’ backstage 
because no one wants to go straight home. If 
there’s something I couldn’t live without, I’d say 
it’s doing this with love...
You’ve performed in Turkey before. What are 
your impressions of the audiences here?

They’re great, and a lot of fun. At my first 
concert in Istanbul the applause from the 
audience was louder than I had ever heard it 
before. It was one of the best concerts that year. 
That’s why I keep returning to Turkey so often...
Will you be making any special preparations 
for the concerts in Turkey in March?

Once again I will be performing a brand-new 
show that will be full of surprises.
Where do you get your inspiration?

If we’re enjoying ourselves up on stage, that 
spark lights up the audience. Sometimes, everyone 
will cry when we play something emotional or 
laugh if I say something funny. In fact, my greatest 
inspiration comes from experiencing these 
emotions along with my audience.
How do you spend an ordinary day?

I spend time with my family and I exercise. I 
feel bad when I’m not getting any exercise.
Have you got a motto? What is it?

I’d say living an organized life. The only place 
I want to be surprised is up on stage. When it 
comes to my private life, I like to plan everything 
in advance.
What are your travel habits? Is there anything 
special you want to bring with you when you 
go on a trip?

My violin, my team, and myself.
What city, country, or place has left the 
greatest impression on you? Why?

Italy is a country I always go to for a vacation 
because no one recognizes me there. I could say 
that it’s the only country where I can truly relax on 
holiday.  

 İlk İstanbul 
konserinde 
seyirciler o ana 
kadar duyduğum en 
yüksek alkış sesini 
çıkarmıştı. O yılın en 
iyi konserlerinden 
biriydi.”

“At my f irst concert 
in İstanbul the 
applause from 
the audience was 
louder than I had 
ever heard it before. 
It was one of the 
best concerts that 
year. 
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Romance... 

  

Seyahat ••• travel

Romantizmin 
Şehirleri...

PRAG PRAGUE 

BARSELONA BARCELONA

Cities of
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 “Sevgililer Günü” için “Ne hediye 
alsam?” diye düşünmeye başladınız 
mı? Bizim önerimiz; fazla düşünmeyin 
ve sevgilinize seyahat hediye edin. 
Kent kent romantizmin izini sürdük, en 
romantik destinasyonları sevgiliniz ve 
sizin için derledik…

 Have you started thinking about what 
to get your love for Valentine’s Day? 
Our advice: Don’t think too much and 
give your lover  the gift of a travel. We 
went from city to city trying to track 
down romance, and we put together a 
list of the most romantic destinations 
for you and your love...
YAZI / BY Şule KÖKTÜRKPARİS

BERLİN



FIRST STOP, PARIS
Undoubtedly, when it comes to romance, 

the first place to come to mind is Paris. If 
you’re gliding down the Seine, your boat 
wrapped up in love and unforgettable songs, 
you can’t help but repeating to yourself, “Ah, 
Paris, the city of love and freedom.” The Seine 
originates in Burgundy and flows into the 
English Channel. Along the length of the river 
there are 37 bridges, the most famous amongst 
them itself attached to a love story: Couples 
wanting to immortalize their love would write 
their names on padlocks and lock them to the 
railings of the Pont des Arts. Laden down with 
the padlocks, the railings had become so heavy 
that they had to be removed out of concerns 
for the bridge’s safety. Nowadays, the railings 
can be found at the entrance to the bridge, so 
that you can still attach a padlock if you want 
to leave a sign of your love behind in Paris.

Seyahat ••• travel

ORSAY 
MÜZESİ

MUSEE D’ORSAY
_

Gezinizi Orsay 
Müzesi ile 
bitirdiğiniz 
günün sonunda 
yorgunluğunuzu 
müze 
içindeki Cafe 
Campana’da, 
romantik bir 
akşam yemeği ile 
atabilirsiniz. 

After a visit to the 
Musee D’Orsay, 
end your day by 
unwinding with a 
romantic meal at 
the Cafe Campana, 
located inside the 
museum. 

İLK DURAK PARİS
Romantizm deyince ilk akla gelen şehir elbette 

Paris. Seine Nehri üzerinde salınıyorsa içinde 
bulunduğunuz tekne ve aşk, unutulmaz şarkılar ile 
sarmışsa etrafınızı, “Paris, aşk ve özgürlükler şehri” diye 
yinelemekten alamıyorsunuz kendinizi. Burgonya’da 
doğup Manş Denizi’ne dökülen Seine Nehri üzerinde 
37 köprü bulunuyor. Bunlardan en bilineni ise yine 
aşka dair bir öykünün ürünü: Pont des Arts. Aşklarını 
ölümsüzleştirmek isteyen sevgililer, isimlerini 
yazdırdıkları kilitleri bu köprüye asıyormuş. Kilitlerin 
asıldığı korkuluklar, ağırlık nedeniyle köprüye zarar 
verince kaldırılmış. Yine de Paris’te aşkınızın izini 
bırakmak istiyorsanız, kilidinizi, köprü girişinde âşıklar 
için ayrılan korkuluklara asabilirsiniz. 

FLY WITH  
PEGASUS

PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Paris’e haftanın 

her günü her şey 
dâhil 53 USD’den 

başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.

You can fly to Paris 
from İstanbul 

Sabiha Gökçen 
Airport with 

Pegasus’ daily 
flights; all-inclusive 

prices start at 
53 USD.PONT DES ARTS

EIFFEL KULESİ 
EIFFEL TOWER

NOTRE DAME
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TO BARCELONA, FOR 
ART AND FOR LOVE 

Barcelona is one of the most beautiful 
intersection points of love and art. Without 
a question, what makes Barcelona so worth 
seeing are the architectural masterpieces of 
Antoni Gaudi, inspirer of surprise and awe. 
Speaking of Gaudi, it’s impossible not to say 
a few words about “La Sagrada Familia (The 
Sacred Family Basilica)”, also known as the 
Unending Church. Sadly, Gaudi passed away 
before its completion, which is now planned 
for 2026, the centenary of his death. The 
Passeig de Gracia, a street filled with high-end 
shops, is enhanced by the presence of Gaudi’s 
creations. On this street you’ll find the Casa 
Battló and the Casa Milà two buildings that 
will touch your soul.

SANATA VE AŞKA, BARSELONA’YA
Aşkın ve sanatın en güzel buluşmalarından biri olan 

Barselona’yı bu kadar görülesi yapan, mimar Antoni 
Gaudi’nin muhteşem eserleri olsa gerek. Şaşkınlık ve 
hayranlık uyandıran Gaudi’den söz açılmışken Bitmeyen 
Kilise olarak anılan “Kutsal Aile’den (La Sagrada 
Familia)” bahsetmemek olmaz. Gaudi’nin ne yazık ki 
tamamlayamadan hayata veda ettiği bu eserin, ölümünün 
100’üncü yılında, 2026’da bitirilmesi planlanıyormuş. Lüks 
mağazaların bulunduğu Passeig de Gracià isimli cadde, 
yine Gaudi’nin eserleri ile anlam kazanıyor. Caddede 
göreceğiniz Casa Batlló ve Casa Milà ruhunuza işliyor. 

EĞLENMEK 
İÇİN

TO HAVE FUN 
_

Park De Güell, 
Barselona’daki 
bir başka 
Gaudi eseri. 
Gitmeli, görmeli, 
banklarında 
oturmalısınız. 

Park De Güell is 
another work by 
Gaudi that you’ll       
f ind in Barcelona. 
Don’t fail to pay it 
a visit, have a look 
around, and take a 
seat on one of the 
benches.

FLY WITH  
PEGASUS

PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Barselona’ya 

haftanın her günü 
her şey dâhil 
54,99 USD’den 

başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.
You can fly to 

Barcelona from 
İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport 

with Pegasus’ daily 
flights; all-inclusive 

prices start at 
54.99 USD.

PARK GÜELL

LA SAGRADA FAMILIA

CASA MILÀ
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TO ROME, FOR HISTORY 
You and your love should set aside at 

least three days to sightsee together in Italy’s 
seven-hilled city. You can spend one day in the 
Vatican, visiting St. Peter’s Basilica, Sistine 
Chapel and the museum. Over the next couple 
of days, stop by the Piazza Navona, where 
the Four Rivers Fountain and the Egyptian 
Obelisk will be some of the most impressive 
things you’ll see. The Pantheon should also 
be on your list of places to visit, since it is one 
of the few structures of its kind to have been 
preserved in all the world. When in Rome, 
you can also visit the “Fontana di Trevi (Trevi 
Fountain)”; throw a coin in the fountain and 
make a wish for your love to endure for as long 
as you live. Finally, definitely worth a visit is 
the Colosseum, one of the seven wonders of 
the world and the heart of Rome.

Seyahat ••• travel

VIA DEL CORSO
_

Roma’nın ünlü 
markalarla 
dolu en meşhur 
caddelerinden biri. 
Sevgilimle alışveriş 
yapmadan 
dönmem 
diyenlerdenseniz 
tam size göre. 

Via Del Corso is one 
of the most famous 
streets in Rome,              
f illed with famous 
brands. If you’re 
someone who can’t 
return home without 
f irst taking your 
partner out on a 
shopping spree, this 
is the place for you.

FLY WITH  
PEGASUS

PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Roma’ya haftanın 
her günü her şey 

dâhil 56,99 USD’den 
başlayan fiyatlarla 

uçabilirsiniz.
You can fly to Rome 

from İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Airport with 
Pegasus’ daily 

flights; all-inclusive 
prices start at 

56.99 USD.

TARIH IÇIN ROMA’YA
İtalya’nın yedi tepeli şehrini sevgilinizle birlikte 

gezmek için en az üç gününüzü ayırmalısınız. Bir 
gününüzü Vatikan’daki Aziz Petrus Bazilikası, Sistine 
Şapeli ve müzelerini gezerek geçirebilirsiniz. Sonraki 
günlerde Navona Meydanı’na yapacağınız ziyarette 
göreceğiniz Dört Nehir Çeşmesi ve Mısır’dan getirilen 
Dikilitaş, sizi en çok etkileyecek yapılardan. Pantheon 
Tapınağı, dünyanın sayılı korunmuş eserlerinden 
biri olarak gezilecek yerler listesinde yerini alıyor. 
Roma’da “Aşk Çeşmesi’ni (Fontana di Trevi)” ziyaret 
edebilir, çeşmeye bir bozuk para atarak aşkınızın 
ömür boyu sürmesini dileyebilirsiniz. Dünyanın 
yedi harikasından biri olan Kolezyum (Colosseum), 
Roma’nın kalbi ve mutlaka görülmeli. 

AŞK ÇEŞMESI FONTANA DI TREVI

KOLEZYUM COLOSSEUM
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MUSEUM HEAVEN: BERLIN 
Home to 180 museums and 440 galleries 

showing works from the present as well s 
the past, Berlin could be the first choice for 
couples who want a trip filled with culture, art 
and history. Museum Island (Museuminsel), 
a UNESCO World Heritage Site, is home to 
historical artifacts from many civilizations 
and one of the most impressive places to visit 
in Berlin. This is where you’ll find the Old 
National Gallery (Alte Nationalgalerie), the 
Pergamon Museum, the New Museum (Neues 
Museum), the Old Museum (Altes Museum) 
and the Bode Museum – and don’t leave the 
island without seeing the Nefertiti Bust in the 
Egyptian Museum. The Holocaust Memorial, 
built in memory of European Jews, and the 
Berlin Wall Memorial, a reminder of the wall 
that divided the city in half from 1961-1989, are 
some of the symbols of the city.

MÜZE CENNETI: BERLIN
Geçmiş dönemlere ve günümüze ait sanat eserlerinin 

sergilendiği 180 müzesi ve 440 galerisi ile Berlin, 
sevgilimle kültür, sanat ve tarih gezisi yapmak istiyorum 
diyenlerin ilk tercihlerinden biri olabilir. UNESCO Dünya 
Mirası Listesi’nde bulunan ve Eski Ulusal Galeri (Alte 
Nationalgalerie), Pergamon Müzesi, Yeni Müze (Neues 
Museum), Eski Müze (Altes Museum) ile Bode Müzesi’ni 
içinde barındıran Müze Adası (Museumsinsel), Berlin’de 
görenleri en çok etkileyen bölgelerden biri. Birçok uygarlığın 
tarihi eserinin bulunduğu adadan, Mısır Müzesi’ndeki 
Nefertiti büstünü görmeden ayrılmayın. Avrupa Yahudileri 
anısına yapılan Holokost Anıtı ve 1961’den 1989’a kadar 
Berlin’i doğu-batı olarak ikiye bölen duvarı anımsatan Berlin 
Duvarı Anıtı, şehrin simgeleri arasında yer alıyor.  

FLY WITH  
PEGASUS

PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Berlin’e haftanın 
her günü her şey 

dâhil 49,99 USD’den 
başlayan fiyatlarla 

uçabilirsiniz.
You can fly to 
Berlin from 

İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport 

with Pegasus’ daily 
flights; all-inclusive 

prices start at 
49.99 USD.

GECE HAYATI
NIGHT LIFE
_

Berlin’in her 
zevke uygun 
barı, restoranı 
ve gece kulübü, 
gündüz kenti 
gezip biraz 
dinlendikten 
sonra, sizi 
romantizmin 
ışıklarına 
taşıyabilir.  

After resting up 
following a day of 
wandering around 
the city, Berlin’s 
bars, restaurants 
and clubs can light 
up your romance. 
There’s a place for 
everyone.

MÜZELER ADASI MUSEUM ISLAND

TV TOWER TV KULESİ

BERLIN DUVARI 
BERLIN WALL
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PRAGUE: KAFKA’S CITY 
Prague is a city that enchants its visitors, 

with its elegant bridges, cathedrals, the Vltava 
River, home to swans, and the legacy of the 
writer Franz Kafka. A packed schedule awaits 
you if you and your love are thinking of visiting 
this beautiful city together over the February 
14 weekend. According to the Guinness Book of 
World Records, the Prague Castle is the largest 
ancient castle in the world. Construction on 
the oldest part of the castle began in the 9th 
century. Other places you must definitely visit 
when in Prague are the St. Vitus Cathedral, 
Charles Bridge, “Staroměstské Náměstí (Old 
Town Square)”, the Astronomical Clock and 
the Vysehrad National Culture Monument. You 
and your love can also enjoy dinner and music 
on an evening tour down the Vltava River.

KAFKA’NIN ŞEHRI: PRAG
Zarif köprüleri, katedralleri, kuğulu Vltava Nehri 

ve yazar Franz Kafka’nın izleri ile ziyaretçilerini adeta 
büyüleyen bir şehir Prag. Bu güzel kenti hafta sonuna 
denk gelen 14 Şubat’ta sevgilinizle birlikte görmek 
istiyorsanız yoğun bir program sizi bekliyor. İlk kısımları 
9’uncu yüzyılda yapılmaya başlanan Prag Kalesi, Guinness 
Rekorlar Kitabı’na göre dünyanın en büyük antik kalesi. 
Aziz Vitus Katedrali (St. Vitus Cathedral), Karl (Charles) 
Köprüsü, Eski Şehir Meydanı (Staroměstské Náměstí), 
Astronomik Saat ve Vysehrad Ulusal Kültür Anıtı, Prag’da 
mutlaka görülmesi gereken yerler. Prag’da sevgilinizle 
birlikte gece yapabileceklerinizden biri Vltava Nehri 
üzerinde yemekli ve müzikli tekne turu. 

KAFKA MÜZESI

KAFKA MUSEUM
_

Prag’daki Kafka 
Müzesi’ni de 
mutlaka ziyaret 
etmelisiniz. Yazar 
Franz Kafka’nın 
doğduğu ev 
yanmış ancak 
geriye kalan 
antresi hâlâ 
görülmeye değer.  

When in Prague, 
you must definitely 
visit the Kafka 
Museum. The 
house where Kafka 
was born has 
since burnt down, 
but the original 
entrance hall is 
still standing and 
worthy of a look.

FLY WITH  
PEGASUS

PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Prag’a haftanın 

beş günü her şey 
dâhil 49,99 USD’den 
başlayan fiyatlarla 

uçabilirsiniz.
You can fly to Prague 

from İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Airport with 
Pegasus five days a 
week; all-inclusive 

prices start at 
49.99 USD.

CHARLES KÖPRÜSÜ 
CHARLES BRIDGE

ST. VITUS KATEDRALI
ST. VITUS  CATHEDRAL
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MUSIC CAPITAL OF 
THE WORLD: VIENNA 
The birthplace of Wolfgang Amadeus Mozart, 
one of the most famous names in classical 
music, Vienna is considered to be the classical 
music capital of the world. The city still carries 
traces of many former empires, especially that 
of the Hapsburg Dynasty. The Hapsburg’s 
summer palace at Schönbrunn and the winter 
palace at Hofburg are two of the most-visited 
places in the city. As you walk through the 
palaces, you’ll be inspired by stories of Emperor 
Franz Joseph and Empress Elizabeth, alias 
Sisi, whose beauty was legendary. Belvedere 
Palace, built by Prince Eugene of Savoy, is filled 
with artworks and divided into two separate 
structures, the “Upper Belvedere” and the 
“Lower Belvedere.” The palace garden is also 
worth seeing. 

WHERE TO GO?
_

Westbahnhof 
tren istasyonu, 
Müzeler Adası 
(Museumsquartier), 
Graben 
Caddesi’ndeki Veba 
Sütunu, Haus des 
Meeres şehrin en 
bilindik yerleri. 

The Westbahnhof 
Train Station, 
Museum Island 
(Museumsquartier), 
the Plague Column 
on Graben Street 
and the Haus des 
Meeres are the city’s 
most well-known 
landmarks.

DÜNYANIN MÜZIK BAŞKENTI: VIYANA
Klasik müziğin en bilinen isimlerinden Wolfgang 

Amadeus Mozart’ın doğum yeri olan ve “Dünyanın Klasik 
Müzik Başkenti” olarak adlandırılan Viyana’da, birçok 
imparatorluğun özellikle de Habsburg Hanedanlığı’nın 
izleri görülüyor. Hanedanlığın yazlık sarayı Schönbrunn 
ve kışlık sarayı Hofburg burada en çok ziyaret edilen 
mekânlar arasında yer alıyor. İmparator Franz Joseph ve 
güzelliği dillere destan efsanevi imparatoriçe Elizabeth, 
nam-ı diğer Sisi, bu sarayları gezerken hikâyeleri ile size 
ilham verecek. Savoy Prensi Eugen tarafından yaptırılan 
Belvedere Sarayı ise sanat ile donatılmış. Yukarı ve aşağı 
olmak üzere iki bölüme ayrılmış olan sarayın bahçesi de 
görülmeye değer.

FLY WITH  
PEGASUS

PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Viyana’ya haftanın 
her günü her şey 

dâhil 49,99 USD’den 
başlayan fiyatlarla 

uçabilirsiniz.
You can fly to 
Vienna from 

İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with 
Pegasus’ daily flights 
all-inclusive prices 
start at 49.99 USD.

BELVEDERE SARAYI
BELVEDERE PALACE

GRABEN CADDESI
GRABEN STREET

NEREYE GIDILIR?
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Balkanlar’ın 
  Kalbi Belgrad...

Belgrade, Heart 
  of the Balkans
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FLY WITH  
PEGASUS

PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Belgrad’a haftanın 
dört günü her şey 
dâhil 50,99 USD’den 
başlayan fiyatlarla 

uçabilirsiniz.
You can fly to 

Belgrade from 
İstanbul Sabiha 

Gökçen Airport with 
Pegasus four days a 
week; all-inclusive 

prices start at 
50.99 USD.



 Dünyanın en renkli 
sentezlerinden biri; 
hem hüzünlü hem 
eğlenceli… Yaşlı 
kıtanın ruhu genç 
şehri Belgrad!

 One of the 
world’s most 
colorful blends, 
both somber 
and lively... The 
young soul of an 
ancient continent, 
Belgrade!
YAZI / BY Aykut ASLANTAŞ

Belgrade, Heart 
  of the Balkans
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Dağlar, göller, nehirler, yemyeşil 
ormanlar ve geçmişin hüznüne kafa tutan 
neşesiyle, gelenden geçenden dost selamını 
esirgemeyen Balkanlar… Bir şehrin, bir 
ülkenin ya da belli bir coğrafyanın kalbinin 
neresi olduğu hakkında fikir yürütmek 
serbest ama yine de en çok neresi gülüp neresi 
ağlıyorsa, kalp oradadır bana göre. Tıpkı 
insanlarda olduğu gibi… Belgrad’a Balkanlar’ın 
kalbi demem de bu yüzden. 

Ben vizesiz gezmenin en çok bana 
Balkanlar’ı yakından tanıma fırsatı veren 
tarafını sevdim. Bu yüzden de “Gidip 
görmediğiniz köy sizin değildir, gidin!” dedim. 
Belgrad, Balkanlar’ı tanımak için iyi bir 
başlangıç noktası. Sizi alıp Orta Çağ’ın tam 
ortasına götürüyor ama aynı anda zamanın 
ruhunu yakalatmayı da çok iyi başarıyor çünkü 
her daim yaşayan bir şehir Belgrad. Sava ve 
Tuna nehirlerinin kavuşma noktası olan 
Belgrad, geçmişle geleceğin de kavuşma noktası 
olduğunun izlenimini veriyor bu dinamik 
yapısıyla.

Bu yaşlı şehrin genç nüfusu sanki bütün 
dünyaya eğlenmeyi en iyi onların bildiğini 
kanıtlamaya çalışıyor. Belki de şehirde 
fiyatların bu kadar ucuz oluşu, gerçekten de 

he Balkans, with mountains, lakes, 
rivers and emerald-green forests 
rising up with joy before the 
sorrows of the past, never failing 
to send out friendly greetings to 
all who pass by... You’re more than 

free to speculate about where the heart of a city, 
country, or region might be found, but if you ask 
me, the heart is where there’s the most laughter 
and the most tears. Just like with humans. Which 
is why I call Belgrade the heart of the Balkans.

The aspect of visa-free travel that I’ve enjoyed 
the most is the chance it’s given me to get more 
closely acquainted with the Balkans. That’s why 
I say, “No matter where your ancestors come 
from, if you’ve never been to a village, it’s not 
really yours. So get up and go!” Belgrade is a great 
place to begin with when it comes to getting to 
know the Balkans. It’s an immortal city that takes 
you all the way back to the middle of the Middle 
Ages, but still manages to capture the spirit 
of today. Located at the point where the Sava 
and Danube rivers meet, Belgrade’s dynamic 
nature creates the impression of a meeting point 
between past and future.

This aged city’s young population appears 
to be working hard to prove that they know 

T
KAÇIRMA

-
Şehrin son yıllarda 
merkezi Zemun. 
Tuna Nehri’nin 
kenarında uzun bir 
yürüyüş yapmak, 
kahvenizi alıp bir 
banka oturarak 
doğanın sesini 
dinlemek için 
mutlaka Zemun’a 
gidin. Ayrıca 
Belgrad’ın meşhur 
gece eğlencelerini 
tecrübe etmek 
isteyenlerin de yolu 
mutlaka Zemun’a 
düşecek. 

DON’T MISS

-
Zemun has recently 
evolved into the 
city center. Do 
visit Zemun for a 
long walk along the 
Danube; just grab a 
coffee and sit down 
on a bench to listen 
to the sounds of 
nature. Zemun is 
also the place for 
anyone wanting 
to experience 
Belgrade’s famous 
nightlife first hand.
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KALEMEGDAN PARKI 
KALEMEGDAN PARKI

KNEZ MIHAILOVA CADDESİ 
KNEZ MIHAILOVA STREET



dünyanın geri kalanının da gelip burada, bu 
şehrin insanlarıyla birlikte eğlenmesi için iyi 
bir sebep. Şehrin parklarında, meydanlarında, 
sokaklarında hikâyeler peşinizi bırakmıyor. 
Genci, yaşlısı, yerlisi, yabancısı herkesin ortak 
buluşma noktası olan “Kalemegdan” size 
bugünün hikâyelerini anlatıyor. Bir zamanlar 
İstanbul’a giden yolu temsil eden görkemli 
İstanbul Kapı ise geçmişin hikâyelerini… 
Daha fazla hikâye içinse Aziz Sava Katedrali, 
Sırbistan Ulusal Müzesi, St. Mark’s Kilisesi, 
Eski ve Yeni Saraylar sizleri bekliyor. 

“Ne yersen osun” derler. Bu, kültürler için 
de geçerli olsa gerek. Belgrad’da karşınıza adım 
başı “pekara”lar çıkacak. Yani Balkanlar’ın, 
üzerinde bir dünya markası olduğu lezzetli 
böreklerinin satıldığı fırınlar. Kelimeye 
dikkat ederseniz “bakery (fırın)” kelimesiyle 
aynı kökten geldiğini tahmin edebilirsiniz. 
Pekara’lar sayesinde 1-2 Euro’ya bir öğünü 
atlatmak mümkün. Böreklerin tadına 
baktığınızda aslında “atlatmak” kelimesinin 
haksızlık olduğunu düşünebilirsiniz. 

Şimdiye kadar gezdiğiniz bütün şehirleri 
gözünüzün önüne getirin. Hepsinin mutlaka 
şehrin kalbi niteliğinde uzun bir caddesi 

how to party better than anyone else in the 
world. It could be that the city’s low prices are a 
good incentive for the rest of the world to come 
here and join in the party with the city’s local 
residents. Stories follow you everywhere – to the 
parks, the squares, the streets. As the meeting 
point for everyone – young, old, local and tourist 
alike – “Kalemegdan” tells the story of the 
present day. The magnificent Istanbul Gate, 
which used to point out the road to Istanbul, 
tells the story of the past. Even more stories are 
waiting for you at the Cathedral of St Sava, the 
National Museum of Serbia, St Mark’s Church 
and the Old and New Palaces.

As the saying goes, “You are what you 
eat.” This must be true for cultures, too. With 
practically every step you take in Belgrade you’ll 
run into a “pekara”, one of the bakeries selling 
the delicious Balkan pastries known throughout 
the world. A close look at the word “pekara” 
and you might figure out that it shares the same 
root as the word “bakery”. Well, thanks to these 
pekaras, you can get by on around 1-2 Euros for 
a meal – although once you’ve had a taste, you 
might find the phrase “getting by” doesn’t at all 
do them justice. Imagine before your eyes all the 
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SAVA NEHRİ
SAVA RIVER
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SKADARSKA CADDESİ SKADARSKA STREET 



olduğunu fark ettiniz mi? Belgrad’ın 
kalbi olan o uzun cadde Knez Mihailova 
Caddesi. Bu cadde üzerinde şehrin ritmini 
dinleyebileceğiniz o kadar çok kafe ve restoran 
var ki seçim yapmakta zorlanıyorsunuz. 
Size bir tavsiye vereyim. Sokak müzisyenleri 
hangi kafeye daha yakınsa oraya oturun. 
Maksat şehrin ritmini dinlemekse daha iyi bir 
seçenek düşünülemez. Kendinize bir kahve 
söyleyin, yanına da bir “Moskow” keki. Eve 
döndüğünüzde Belgrad gezinizden geriye kalan 
en canlı hatıra bu olacak.

Belgrad’da son yıllarda içten içte filizlenen 
bir bohem kültürün varlığından haberdardım. 
Skadarlija ise bunu gözlemleyebileceğiniz en 
iyi yer. Skadarska Caddesi boyunca sıralanan 
sanat galerileri, masa ve sandalyeleri dışarı 
taşan restoranları, binaların duvarlarından 
fışkırmışçasına bütün sokağı kaplayan çiçekleri 
ile Skadarlija, Belgrad’ın içinde ayrı bir dünya. 
Skadarlija, şehri her şeyiyle yaşayan, gerçekten 
buralı olan, burayı seven ve sahiplenen 
insanların semti. Her zaman deriz ya, şehrin 
yerlisi neredeyse oraya gitmek, orada gezmek 
lazım diye; Skadarlija’yı sakın es geçmeyin.

Bir ülkenin ya da bir şehrin neyle gurur 
duyduğunu öğrenmek istiyorsanız sokak 
isimlerine ve meydanlara yerleştirdikleri 
heykellerine bakmanız yeterli. Nikola Tesla 
Belgrad’ın en önemli gurur kaynaklarından 
biri. Yakından incelemek için Nikola 
Tesla Müzesi’ne gidip, yaptığı bilimsel 
çalışmalarından el yazısı mektuplarına, 
kıyafetlerinden küllerine uzanan küçük bir 
yolculuğa çıkabilirsiniz. Hemen ardından 
kendinizi alışverişe verebilirsiniz. Cumicevo 
Sokağında bulunan Gallery 1250’den dünyanın 
en şirin seramiklerini satın alabilir ya da 
Sirogojno Style’dan birbirinden lezzetli el 
yapımı çikolataları tadabilirsiniz. 

BELGRAD’IN OLMAZSA OLMAZLARI
Yemek konusunda tek ortak noktamız 

börekler değil elbette. Köftenin devasa 
boyutlardaki versiyonu olan “Pljeskavica” de 
en çok bilinenlerinden. Genellikle yanında 
patates püresiyle birlikte servis ediliyor ve bir 
porsiyonu iki kişiyi doyuruyor. Belgrad’da en iyi 
Pljeskavica için gidebileceğiniz adres ise Loki. 

Soğuk bir otel odasındansa bir ev sıcaklığını 
yaşamak isteyenlerdenseniz size ZigZag Belgrade’a 
göz atmanızı önereceğim. Burada kendinize 
istediğiniz süreyle bir daire kiralayabilir ve tatilinizi 
şehrin yerlisi gibi geçirebilirsiniz. 

cities you’ve ever visited. Did you notice that 
every single one of them has one long street that 
serves as the heart of the city? For Belgrade, 
that heart is Knez Mihailova Street. This street 
has so many cafes and restaurants where you 
can sit and listen to the rhythm of the city that it 
will be difficult to choose any one in particular. 
A word of advice: Sit down at the café closest to 
the street musicians. If listening to the rhythm 
of the city is what you’re after, there’s no better 
choice! Order yourself a coffee and a “Moskow” 
cake. This will be one of the most vivid memories 
you’ll take back home from your trip to Belgrade.

I heard that a Bohemian-type culture has 
been sprouting up in Belgrade in recent years. 
The best place to see it is in Skadarlija. With art 
galleries lining the length of Skadarska Street, 
restaurants with tables and chairs spilling 
outside and flowers that appear to be gushing 
through the walls of buildings to enclose the 
entire street, Skadarlija is a separate realm 
within Belgrade. It is a neighborhood of people 
who live the city thoroughly, who are truly of the 
city, who love, cherish and protect it. Like we 
always say, you need to go where the locals go. So 
whatever you do, don’t miss out on Skadarlija.

If you want to find out who or what brings out 
the pride in a country or a city, all you need to do 
is take a look at the names of the streets and the 
statues in the squares. Nikola Tesla is the pride 
and joy of Belgrade. To get to know him better, 
visit the Nikola Tesla Museum, where you can 
explore his scientific works, take a look at his 
handwritten letters, see the clothes he wore and 
even where his ashes are kept. As soon as you 
leave, you might indulge in a bit of shopping. You 
can find the world’s cutest ceramics at Gallery 
1250 on Cumicevo Street, and taste delicious 
handmade chocolates at Sirogojno Style.

BELGRADE ESSENTIALS
When it comes to food, pastries are obviously 

not the only thing Serbian and Turkish cuisines 
have in common. There’s also meatballs, or 
rather, “Pljeskavica”, the famous Serbian dish 
that’s rather like a giant Turkish “köfte”. Loki is 
the best place in Belgrade for Pljeskavica, which 
is generally served with mashed potatoes and in 
portions large enough to satisfy two. 

If you’re one of those people who’d prefer 
the warmth of a home over a cool, detached 
hotel room, I’d recommend checking out ZigZag 
Belgrade. Rent a flat there for as long as you like, 
and spend your holiday like a Belgrade native. 
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 “96 ülke, 1 insan” sloganıyla 
yayın hayatına başlayan 
“vizesizgeziyorum.com!” 
projesinde, Türkiye’den vize 
istemeyen tüm ülkelere ait merak 
ettiğiniz her şey mevcut. Nasıl 
gidilir, nerede kalınır, nerede ne 
yenir, nereden alışveriş yapılır 
ve daha birçok detayı bir arada 
bulabileceğiniz sitede, aynı 
zamanda ülkelere ait ilham verici 
tanıtım videoları da yer alıyor.

 Launched on the net with the 
slogan “96 countries, 1 person”, 
vizesizgeziyorum.com contains 
everything you might want to 
know about all of the countries 
that don’t require visas of Turkish 
passport-holders. You’ll find detailed 
information about how to get there, 
where to stay, what and where to 
eat, where to shop and much more, 
along with promotional videos that 
will inspire you to travel abroad.

VIZESIZ GEZIYORUM,  
ENGELSIZ ÖĞRENIYORUM

 Projenin bir diğer dikkat 
çekici tarafı ise sitede yer alan 
her içeriğin, görme engelli 
takipçiler için seslendirilmiş 
olması. “Seyahat engel 
tanımazsa, seyahat edilecek 
yerler hakkında bilgi edinmek 
de engel tanımaz” mottosuyla 
hareket eden bu proje, içindeki 
gezgin ruhunu ortaya çıkarmak 
isteyen herkese hitap ediyor.

VISA-FREE TRAVEL, OBSTACLE-
FREE INFORMATION

 Another remarkable aspect of 
this project is that all of the website 
content is available in the text-
to-speech format for the visually 
impaired. Designed to appeal to 
everyone wanting to discover their 
inner traveler, the project’s motto is: 
“If there’s no limits to travel, there’s 
no limits to information about where 
to travel.”

“vizesizgeziyorum.com!” 



Anadolu’dan Avrupa’ya 
Uzanan Rüya Şehir: 

İSTANBUL
ŞUBAT AYINDA ASYA VE AVRUPA KITALARININ BULUŞTUĞU VE YILLAR BOYU BIRÇOK 
MEDENIYETE EV SAHIPLIĞI YAPMIŞ GÜZEL ISTANBUL’DA DOLAŞMAYA NE DERSINIZ?

Seyahat ••• travel

Ç O K 
G E Z E N L E R 

K U L Ü B Ü
YAZI ve FOTOĞRAFLAR I BY and PHOTOS
ÇOK GEZENLER KULÜBÜ I  The GLOBETROTTERS CLUB

 T H E  G L O B E T R O T T E R S  C L U B
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YAZI ve FOTOĞRAFLAR I BY and PHOTOS
ÇOK GEZENLER KULÜBÜ I  The GLOBETROTTERS CLUB

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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Anadolu Yakası’ndan çıktık yola; Moda’nın ikinci el 
dükkânlarını gezip Yeldeğirmeni’nin birbirinden güzel duvar 
resimlerine baktık. Ardından atladık vapura, Avrupa Yakası’na 
geçtik: Nişantaşı’ndaki pizzacılardan Çukurcuma’nın kaktüs 
satan kahvecilerine, Balat’ın köftecilerinden Emirgan’ın ismi 
gizli barlarına ve Arnavutköy’ün bahçelerine her yeri yeniden 
keşfettik. Bu büyülü yolculuğa bizimle çıkmaya ne dersiniz?

ANADOLU YAKASI’NIN KOZMOPOLIT 
MAHALLESI: MODA!

Kadıköy’de vapurdan indiniz, çarşının içinde dolandınız 
biraz. Beyaz Fırın’dan ay çekirdekli galetaları aldınız, pazara 
uğradınız, rengârenk, tablo gibi manavlara baktınız, hangi 
balığın mevsimiymiş soruşturdunuz, Çiya’da erik suyu, bulgur, 
kabak, soğan, sarımsakla yapılan “Aluca Çorbası”ndan da 
içtiniz mi tamam! Şimdi istikametimiz Moda! 
Pop-art Kropka kahvesi… Kapı önündeki turuncu 
masalarına, park etmiş bisikletlere, 1960’ların filmlerinden 
çıkmış havasına takılıyor önce gözleriniz, sonra da içeride 
çalan müziklere kulağınız gidiyor. Önce Ed Sheeran – Give 
me Love, ardından da Bach yükseliyor hoparlörlerden. Latte 
isteyip, mavi iskemlelerine bir güzel kuruluyorsunuz. Pop-art 
bir tablonun içindeki bir model gibi hissediyorsunuz kendinizi. 
(Moda Caddesi, No: 757/C)
Birtakım eski eşyalar, Seyyare’de… Anneannenizin 
evinden hatırladığınız o çiçekli bardaklar, metal gazetelikler, 
saksı niyetine kullanılan emayeler… Salı-Cumartesi günleri 
13.00-20.30 arasında Seyyare’ye uğrarsanız, evinizi dekore 
edecek nefis eşyalar bulabilirsiniz. 
(Dr. Esat Işık Caddesi. No:16/A)
Kuzey havası Moda Arden’de... Filippa K., Hummel, Line 
of Oslo, Costume National, ACNE, Ben Sherman, Moods 
of Norway… Daha saymamıza gerek var mı? Kuzeyin en 

We started out on the Asian side: We had a look around 
the second-hand shops in Moda and the beautiful murals at 
Yeldeğirmeni. Next, we hopped on a ferryboat and crossed over 
to the European side, where we rediscovered pizza places in 
Nişantaşı, cactus-selling coffee houses in Çukurcuma, Balat 
meatball-sellers, Ermirgan’s hidden bars and the gardens of 
Arnavutköy. Wouldn’t you like to come along on our magical trip? 

A COSMOPOLITAN NEIGHBORHOOD 
ON THE ASIAN SIDE: MODA!

You’ve gotten off the ferryboat in Kadıköy and wandered 
around a bit. You’ve bought some breadsticks with sunflower seeds 
from the Beyaz Fırın bakery; dropped by the market to take a look 
at the brightly colored, picturesque greengrocers; found out which 
type of fish is in season; had a bowl of Çiya’s “Aluca Soup”, made 
from plum juice, bulgur, zucchini, onions and garlic… Well done! 
Now it’s time to head for Moda!
Pop-art Kropka coffee house... First you catch sight of the 
orange tables by the door, the bicycles parked out front and the 
atmosphere reminiscent of films from the 1960s, then your ear 
tunes into the music coming from inside. The speakers are blaring 
out Ed Sheeran – Give Me Love – and after that, Bach. You order 
yourself a latte, and you settle down in one of the blue chairs, 

Seyahat ••• travel

FOR FEBRUARY, WOULD YOU LIKE TO WANDER 
AROUND ISTANBUL, THE HOME OF MANY 
CIVILIZATIONS THROUGHOUT HISTORY AND THE 
PLACE WHERE CONTINENTS MEET?

İstanbul, City of Dreams
FROM ASIA TO EUROPE: 

SEYYARE
CAFE 0D46
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IT’S NOW EASIER THAN EVER TO PLAN YOUR TRAVELS WITH PEGASUS’ MOBILE APPLICATIONS

Tüm ucuz uçak biletlerinizi mobilden, 
3D Secure ödeme özelliği ile güvenle 
alabilirsiniz. 

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 sizin haberiniz olsun. 

Pegasus mobil uygulamaları ile 30 
saniyeden kısa sürede check-in 
yapabilirsiniz. Bagajınız yoksa Mobil 
Barkod’unuzu akıllı cihazınıza 
kaydederek biniş kartı olarak kullanıp 
doğrudan uçağa gidebilirsiniz. 

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.

Uçuşunuz için özel koltuk seçebilir, yemek için 
ön sipariş verebilir,  ek bagaj haklarını 
sağlayabilirsiniz.

Mobil uygulama ile yaptığınız tüm işlemlerde 
UçuşPuan kazanabilirsiniz. 

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.  

EARN PEGASUS PLUS POINTS



beğendiğimiz tasarımcılarını Moda Arden 
askılarında bulmak mümkün. 
(Moda Caddesi No: 81/C)
Kırıntı? Yer? Pinsa... Moda Burnu’na doğru 
yürüyelim biraz. Öğle yemeği vaktindeyiz. 
Kırıntı’da hamburger, Yer’de köfte-makarna, 
Pinsa’da İtalyan usulü kesilerek satılan 
buğday unundan yapılan vegan, çedar veya 
dana bacon pizza. Seç-beğen-al!
Büyükannemin Sandığı’ndan çıkanlar... 
Biraz daha alışveriş. Bu sefer üstünüze 
başınıza. Yün elbiseler, kazaklar, pardösü, 
salopet… Buradaki itinayla seçilmiş ürünlere 
bayılacaksınız. 
(Şair Latifi Sokak No: 28/B)
Akşama Brunelle, Sivuple, 7 Masa... 
St. Joseph’liler Derneği’nde nefis şeyler oluyor. 
Üstelik sadece okuldan mezun olanlara değil, 
herkese açık. Fransız bistrosu tadındaki 
Brunelle’de kimi geceler gazino, kimi geceler 
tango hatta salsa şovları ve dersleri oluyor.  
7 Masa adından anlaşılacağı üzere eski 45’likler 
çalan harika bir meyhane. Sivuple de sabah 
kahvaltısının vazgeçilmezi yumurtalı, mantarlı, 
maydanozlu taş fırın pizzalarıyla ilgimizi çekti!
Moda Sahnesi’nde tiyatro keyfi... William 
Shakespeare’in yazdığı “En Kısa Gecenin 
Rüyası”, Can Güngör müzikleriyle Şubat ayı 
boyunca Moda Sahne’de oynanıyor. 
(Halil Etham Sokak No: 37) 
Geceler Zor... Moda Caddesi üzerindeki 
Zeplin’in iki üst katında açılmış olan Zor, 
ondan sonra da  Kadife Sokak’taki Karga ve 
Arka Oda, dans etmek, muhabbet etmek, iyi de 
müzik dinlemek isteyenlerin son durağı. 

feeling just like a model inside a pop-art painting. 
(Moda Caddesi No: 757/C)
Certain old things at Seyyare... Those cups 
with the flowers on them, the metal newspaper 
racks, the enamel pots used as planters that you 
remember from your grandmother’s house... 
If you visit Seyyare between 13.00-20.30 on 
Tuesdays and Saturdays, you can find beautiful 
objects to decorate your home with.
(Dr. Esat Işık Caddesi No:16/A)
A Nordic breeze at Moda Arden:  Filippa K., 
Hummel, Line of Oslo, Costume National, ACNE, 
Ben Sherman, Moods of Norway… Need we say 
more? You can find all our favourite designers 
from the North among the racks at Moda Arden. 
(Moda Caddesi No: 81/C)
Kırıntı? Yer? Pinsa... Come on, let’s head over 
to the Moda promenade. It’s lunchtime. Up for 
grabs are hamburgers at Kırıntı, meatballs-and-
macaroni at Yer, or Italian-style whole-wheat 
pizza by the slice with vegan toppings, cheddar 
cheese, or beef bacon!
Straight out of Grandmother’s Chest... A bit 
more shopping. This time, things to wear, from 
Büyükannemin Sandığı (“Grandmother’s Chest”) 
Woolen dresses, sweaters, raincoats, jeans... You’ll 
just adore the carefully selected array of products 
here. (Şair Latifi Sokak No: 28/B)
Tonight at Brunelle, Sivuple, 7 Masa... 
Great things are happening at the St. Joseph’s 
High School Alumni Association, and it’s open 
to everyone, not just alumni. Brunelle is just 
like a French bistro, some nights it seems like a 
nightclub, on others there’s tango, maybe even 
salsa demonstrations. As the name implies,  
7 Masa  is a fantastic tavern that plays old ‘45s. 
The stone-baked pizza with eggs, mushrooms and 
parsley at Sivuple is a must-have for breakfast.
Time for theater on the Moda Stage...
Shakespeare’s “A Midsummer Night’s Dream” 
will be performed at the Moda Stage throughout 
February, accompanied by Can Güngör’s music. 
(Halil Etham Sokak No:37) 
The nights are for Zor... Zor opened up on 
Moda Avenue two flights up from Zeplin. From 
there it’s on to Kadife Street, where Karga and 
Arka Oda are the last stops for anyone wanting to 
dance, chat and listen to good music. 

YELDEĞIRMENI’NE 
YOLUNUZ DÜŞERSE...
IF YOU HAPPEN TO VISIT YELDEĞIRMENI...
Kadıköy sahilinden sağa sapmak 
yerine sola ilerlerseniz Moda’nın 
komşusu Yeldeğirmeni’nde 
bulursunuz kendinizi. Önünüzden 
minibüsler geçerken bir kahvede 
oturuyorsunuz. Duvar resimleri, sizi 
kapıları açık sanatçı atölyelerine 
götürüyor. Açma kokusu, pilav üstü 
kuru fasulye kokusuna karışıyor. 
Biraz gezip dolaşınca gördük ki, bu 
semtin şahsına münhasır mekânları 
arasına kahvaltıcı Pan, mahalleli 
sanatçıların işlerini satan Arthere, 
bezelyeli sosuyla yaptığı 
sandviçlerle Yeldeğirmeni 
Sandviççisi, cheesecake’leriyle 
Modalıları bile etkilemiş Benazio 
giriyor.

If you turn left instead of right from 
the Kadıköy coast, you’ll find 
yourself in Yeldeğirmeni, next-door 
neighbor to Moda. You’re sitting at 
a coffeehouse, with the minibuses 
passing by. Your hunt for wall 
murals has led you to open-door 
artists’ studios. The scent of pastry 
mixes with the aroma of beans and 
rice. We wandered around for a 
while, and among the characteristic 
neighborhood hangouts we found 
were Pan, the breakfast shop; 
Arthere, which sells works by local 
artists; Yeldeğirmeni Sandviççisi, 
which serves sandwiches topped 
with green-pea sauce; and Benazio, 
whose cheesecakes impress even 
Moda residents.

ARKAODA

MODA SAHNESİYELDEĞİRMENİ
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SOMETHING’S UP AROUND 
ARNAVUTKÖY – BEBEK!

Our European-side Bosphorous route 
usually includes a morning walk, fish restaurants 
in the evening and an occasional visit with the 
folks at the Bebek Kahve, but there’s something 
new going down...
Three coffee shops in Arnavutköy... You walk 
in through the door next to the café window. 
You are greeted by flowers. You’re just about to 
inquire, “Is this a florist?” when your feet guide 
you straight towards the back. There, right 
smack in the middle of the city, is a fantastic 
garden that makes you wonder, “Where in the 
world did this come from?!” On the menu are 
sandwiches, coffee and special home-made teas. 
Once you settle down on one of the sofas in the 
garden at Kavanoz, you might not ever want to 
get up. (Takkeci Sokak No:1/A) On the main road 
(Kuruçeşme Caddasi No: 3) are two places right 
across from each other that catch your attention: 
Any and Luzia. They’re both frequented by 
those who have had enough of Bebek and are 
looking for a European-style neighbourhood 
pub. In fact, Luzia is the Istanbul branch of the 
well-known bar on Oranien Strasse in Berlin’s 
Kreuzberg district.
Bebek favorites...  The shop located inside 
a tiny arcade where you can drink some of 
Istanbul’s best coffee every day between 08.00-
19.00 is Cup of Joy. Don’t forget to order a slice of 
walnut, apple, or carrot cake. 
(Cevdetpaşa Caddesi No: 53/5) 
For lunch, we have two suggestions... You can 
order take-out from Kantin, the Bebek branch 
of the place we all know and love in Nişantaşı, 

ARNAVUTKÖY – BEBEK CIVARINDA 
BIR ŞEYLER OLUYOR!

Sabahları yürüyüş, geceleri balıkçılar, 
arada bir Bebek Kahve ahalisine karışmak için 
tercih ettiğimiz Avrupa Yakası - Boğaz Hattı 
rotasında yeni bir şeyler oluyor.
Arnavutköy’de üç kahve… Kahve 
penceresinin yanındaki kapıdan içeri 
giriyorsunuz. Çiçekler karşılıyor sizi. “Çiçek 
dükkânı mı burası?” diye soruşturmaya 
başladığınız anda ayaklarınız sizi arkaya 
doğru yönlendiriyor. Şehrin orta yerinde, 
“Bu da nereden çıktı?” diye şaşkınlığa 
uğramanıza yol açan nefis bir bahçe! Mönüde 
sandviçler, kahve, ev yapımı özel çaylar var. 
Kavanoz’un bahçe kanepelerine oturdu mu 
kalkmak istemiyor insan (Takkeci Sokak                             
No: 1/A). Ana cadde (Kuruçeşme Caddesi No: 
3) üzerinde karşılıklı iki yer daha dikkatinizi 
çekiyor: Any ve Luzia. Her ikisi de Bebek’ten 
sıkılan insanların, Avrupa’daki mahalle pub’ı 
ortamını bulmak için tercih ettiği adresler. 
Luzia zaten Berlin Kreuzberg’deki Oranien 
Strasse üzerinden bildiğimiz ünlü barın 
İstanbul şubesi. 
Bebek favorileri… Her gün 08.00 – 19.00 
arasında, küçücük bir pasaj içerisinde 
İstanbul’un en güzel kahvelerinden birini 
içebileceğiniz dükkânın adı Cup of Joy. 
Yanında da cevizli, elmalı ya da havuçlu kek de 
sipariş edin. (Cevdetpaşa Caddesi No: 53/5) 
Öğle yemeği içinse iki önerimiz var... 
Nişantaşı’ndan bildiğimiz, bayıldığımız 
Kantin’in Bebek şubesinden yemeklerinizi 
seçip paketletiyor, sonra da karşısındaki 
parkta oturup denize nazır manzarada 
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AMAN GİZLİ KALSIN
KEEP IT A SECRET!
Pizza Emirgan’ın arkasında küçücük 
bir odadan bahsedeceğiz şimdi 
size... Özellikle hafta içi canlı müzik 
ve güzel bir kalabalık arayanlar için 
öneriyoruz: Gizli Kalsın.  
Now we’re going to tell you about a 
tiny room behind Pizza Emirgan. We 
recommend it especially for anyone 
looking for live music and a good 
crowd during weekdays: Gizli Kalsın. 
(Sakıp Sabancı Cad. No:14/A)

AMANDA BRAVO ÖĞLE 
MEKÂNIMIZ!
AMANDA BRAVO FOR LUNCH!
Mönüde pekmezli dana ciğeri, 
tabbule, fırın karnabahar, fıstıklı 
kıyma, yumurta, fırın kuzu incik, 
patates püresi, karides, sucuklu 
pappardelle (kalın, şerit makarna) 
var diye saysak yeter sanırız.
We think it ought to be enough to 
just give you an idea of what’s on 
the menu: calf’s liver with 
molasses, tabbouleh, baked 
cauliflower, ground beef with nuts, 
eggs, baked lamb shanks, mashed 
potatoes, prawns, and pappardelle 
with sausage.
(Emirgan Sokak, No 20/A, Sarıyer) 

ARNAVUTKÖY

PİZZA EMİRGAN

AMANDA BRAVO
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yiyorsunuz. Diğeri ise İnşirah Sokak No: 11’de 
açılmış olan Papiyot. Mönüsünde kurutulmuş 
domatesli humus, körili balkabağı çorbası, 
sebzeli sufle, safran ya da karnabaharlı rizotto 
gibi nefis lezzetler var. Alışveriş için de Küçük 
Bebek Caddesi 11/A’daki Tru’ya uğramalısınız. 
Geceleriyse Lucca’da değil, Özge Fışkın, Can 
Oflaz, Güvenç Dağüstün ve Kargo ile beraber 
Kulis Bebek’teyiz (Manolya Sokak No: 1).

NIŞANTAŞI MESKENLERIMIZ
Nişantaşı’na sadece alışveriş yapmaya 

gidenlerden misiniz, yoksa mahallenin 
yenilerini keşfetmek isteyenlerden mi? Biz 
önerilerimizi yapalım, seçim size kalsın.
400 Derece... Mozzarella, gorgonzola, elma, 
badem, tarçınlı Pizza Granny mi istersiniz; 
ananas, jambon ve mozzarellalı Hawai mi? 
Teşvikiyelilerin bu aralar akşam yemeği için 
kapısında beklediği pizzacı burası. 
(Süreyya Ağaoğlu Sokak No: 13/A)
Sixty Beans Café... Fransızların tuzlu krebi 
olarak bilinen ve içine istediğiniz malzemeleri 
koyup bir tür dürüm gibi yenilen galette’i bilir 
misiniz? İşte! İstanbul’da onu bulduk. Bir 
sabah yumurtalı, peynirli, domatesli; başka 
sabah jambonlu, mantarlı, çedar peynirli 
yemeye gidiyoruz. 
(Nişantaşı Yolu Sokak No: 23/A)
Efendi... Geçen yıl Kozmonot ve Mahalle 
yüzünden Nişantaşılıların akşam muhabbeti 
Topağacı’na doğru kaymıştı. Bu yıl da 
mahalleden yana alışkanlıklar değişmiyor 
ama yeni bir mekâna taşınıyor: 18.00’den 
sonra Efendi’de buluşalım. 
(Hacı Emin Efendi Sokak No: 28/A)

and then take it over to the park across to street, 
sit down on a bench, and enjoy it looking out 
onto the sea or you can head over to Papiyot, 
located at 11 İnşirah Street. Their menu includes 
delicious taste treats like hummus with sun-
dried tomatoes, curried pumpkin soup, vegetable 
souffle and risotto with saffron or cauliflower. 
For shopping, you must visit Tru, at 11/A Küçük 
Bebek Avenue. At night, it’s not Lucca, but Kulis 
Bebek where you’ll find us, along with Özge 
Fışkın, Can Oflaz, Güvenç Dağüstün and Kargo. 
(Manolya Sokak No: 1)

OUR NIŞANTAŞI HANGOUTS
Are you one of those people who go to 

Nişantaşı just to shop, or one of those hoping to 
discover what’s new in the neighborhood? We’ll 
offer up our recommendations and leave the 
rest to you.
400 Derece... Would you like a Pizza Granny 
with mozarella, gorgonzola, apples, almonds 
and cinnamon, or a Pizza Hawaii with 
pineapples and ham? This is where Teşvikiye 
residents have been lining up to get in for dinner 
lately. (Süreyya Ağaoğlu Sokak No: 13/A)
Sixty Beans Café... Have you ever had one of 
the savory crepes known in France as a “galette”, 
the kind that comes stuffed with your choice of 
filling and is eaten like a wrap? Voila! We found 
them in Istanbul. One morning we’ll go for one 
stuffed with eggs, cheese and tomatoes, the next 
time we’ll have one with ham, mushrooms and 
cheddar cheese. (Nişantaşı Yolu Sokak No: 23/A)
Efendi... Last year, Kozmonot and Mahalle 
drew most Nişantaşı residents over towards 
Topağacı in the evenings. This year, it’s the same 
neighborhood, but the venue has changed: Let’s 
meet up after 18.00 at Efendi. 
(Hacı Emin Efendi Sokak No: 28/A)

AKARETLER’E INME 
SEBEBIMIZ IKI DÜKKÂN!
TWO REASONS TO 
HEAD DOWN TO AKARETLER!
BLENDED: Üç günde tüketilmesi 
gereken taze meyve sularının 
İstanbul’da en sevdiğimiz 
adreslerinden biri: Blended. 
Tarçınlı, zerdeçallı, hurmalı 
veya çikolatalı badem sütü 
favorimiz! Yakında cam 
kavanozlarda çorba üretimine 
de geçeceklermiş, heyecanla 
beklemedeyiz.
BLENDED: Fresh fruit juice is 
something you ought to drink 
once every three days, and one of 
our favorite places to get our fix 
is Blended. But our favorite drink 
is the almond milk, flavored with 
cinnamon, turmeric, dates or 
chocolate. We’ve heard they’ll 
also be marketing soup in glass 
jars soon, and we’re looking 
forward to it! 

AKALİ: Hemen bir sokak yanında, 
ilk olarak kahvaltılarıyla 
İstanbul’da en sevdiğimiz 
yerler listesine giren Akali her 
gittiğimizde değişen mönüsü 
sayesinde listede giderek üst 
sıralara yükseliyor. İstanbul’un 
en iyi kruvasanlarından birini 
burada yiyebilirsiniz. 
AKALİ: One street up is Akali, 
which first made it onto the list of 
our favorite places in Istanbul 
with its breakfast menu. It’s been 
climbing steadily towards the top 
of the list ever since, thanks to its 
ever-changing menu. This is the 
place where you can enjoy some 
of the best croissants in Istanbul. 

BLENDED

AKALİ

SIXTY BEANS

400 DERECE

104 • PEGASUS • ŞUBAT / FEBRUARY 2016

Seyahat ••• travel





Seyahat ••• travel

A GOOD DAY IN BALAT
In Balat, the day starts with the smell of 

freshly roasted coffee at Coffee Department. 
(Kürkçü Çeşmesi Sokak No: 5/A) It’s 10 o’clock 
in the morning, and the shops are just opening 
up. We meet in front of Cook Life (Vodina 
Caddesi, Akçin Sokak No: 3/B) for breakfast. 
Pancakes are on the menu today. As we wander 
the streets, the first things to catch our eyes are 
the shelves loaded with old cameras, cutlery, 
gramophones and cups at Büyülü Fener (Hızır 
Cavuş Köprübaşı Sokak No: 15/A). Then the 
melodies coming from old vinyl records at 
Anılar catch our attention. The shop gives a 
new lease on life to forgotten, broken records 
and radios. For lunch, we go to Köfteci Arnavut 
(Mürselpaşa Caddesi, No: 139), but you need 
to get there early, or they’ll be all sold out 
of meatballs and bean salad. We feel like 
wandering around a bit more. Maybe we’ll be 
able to put together an outfit from among the 
earrings, shoes, eyeglasses and period clothing 
at Rag an Roll (Yıldırım Caddesi No: 31/A ) and 
Vintage Istanbul. Late in the afternoon we 
stop by Aziz for a tangerine-scented lemonade. 
(Yıldırım Caddesi No: 23) When evening comes 
around, the best kind of love is to be shared 
at Agora Meyhanesi (Mürselpaşa Caddesi                                    
No: 185) or Cibalikapı Balıkçısı  (Kadir Has 
Caddesi No: 5), from where laughter and the 
sound of happiness emanate. Of course, we 
haven’t forgotten the weekend’s breakfast, 
which will be had at Forno (Kireçhane Sokak 
No: 13), at a table decked out with flatbreads, 
croissants and all kinds of goodies.

BALAT’TA BIR GÜZEL GÜN 
Coffee Department’ın (Kürkçü Çeşmesi 

Sokak No: 5/A) daha sabah kavrulmuş 
kahvelerinin kokusuyla başlıyor gün Balat’ta. 
Henüz saat 10.00. Dükkânlar yeni yeni 
açılıyor. Kahvaltı için Cook Life’ın (Vodina 
Caddesi, Akçin Sokak No: 3/B) kapısının 
önünde buluşuyoruz. Bugün mönüde pancake 
var. Sokaklarda dolanırken önce Büyülü 
Fener’in (Hızır Cavuş Köprübaşı Sokak No: 
15/A) eski fotoğraf makineleri, çatal, kaşık, 
gramofon, bardaklarla dolu raflarına takılıyor 
gözlerimiz. Sonra Anılar dükkânında taş 
plaktan çıkan seslere kapılıyoruz. Burası 
unutulmuş, bozulmuş artık tamir olmaz 
denilen taş plaklara ve radyolara yeniden 
hayat veren bir dükkân. Öğle yemeğinde 
Köfteci Arnavut’tayız (Mürselpaşa Caddesi, 
No: 139) ama erken gitmek gerekiyor, yoksa 
bitiyor köfteler, piyazlar. Yemek üstüne biraz 
daha dolanalım diyoruz. Rag an Roll (Yıldırım 
Caddesi No: 31/A ) ve Vintage İstanbul 
küpeleri, ayakkabıları, gözlükleri ve dönem 
kıyafetleri arasından kendimize bir tayyör 
kaparız belki. Akşamüstü Aziz’e uğrayıp 
(Yıldırım Caddesi No: 23) mandalina kokulu 
limonatasından içiyoruz. Gece aşkların en 
güzelinin yaşandığı Agora Meyhanesi’nden 
(Mürselpaşa Cd. No: 185) ya da Cibalikapı 
Balıkçısı’ndan (Kadir Has Caddesi No:5) 
yükseliyor kahkahalar, mutluluk tınıları. 
Hafta sonu kahvaltısını da unutmadık tabii. 
O da Forno’da (Kireçhane Sokak No: 13), 
mükellef hazırlanmış, pidesi, kruvasanı eksik 
olmayan bir masada.

ÇOK GEZENLER EN İYİ 10
GLOBETROTERS BEST 10

1 İkinci el, dönem mobilyasının en 
büyük deposu
The biggest shop for second-hand 
period furniture    
JUNK, KARAKÖY

2 Çukurcuma’nın İspanyol usulü omlet 
ve frittata yapan yeni kahvesi
A new café of Çukurcuma serving 
Spanish omelettes and frittatas
MAGRITTE, ÇUKURCUMA

3 Vegan ve vejetaryen yemeğin ne 
kadar lezzetli olabileceğinin kanıtı  
Proof that vegan and vegetarian food 
can be incredibly delicious  
Bİ NEVİ DELİ, ETİLER

4 Kestaneli bal kabağı çorbası, 
avokadolu humus, otlu risotto ile 
kalbimizi çalan lokanta  
Their chestnut and pumpkin soup, 
avocado hummus and vegetable risotto 
have won them a special place in our 
hearts.
ARMUT, REŞİTPAŞA

5 Türkiye’nin pek çok yerinden dokuma 
ve ahşap ustalarına yaptırılmış 
ürünlerine hayran olduğumuz dükkân 

Alongside objects crafted by master 
woodworkers and weavers from all 
over Turkey leave us in awe    
HİÇ, GALATA

6 10-11 Şubat’ta Oi va Voi, 18 Şubat’ta 
Mehmet Erdem, 3 Mart’ta Göksel 
konserlerini izleyebileceğimiz sahne  
The stage where you can catch live 
performances from Oi va Voi on 
February 10-11, Mehmet Erdem on 
February 18 and Göksel on March 3
BABYLON BOMONTİ

7 12 Şubat’ta Darkstar, 16 Şubat’ta Kalben, 
19 Şubat’ta Bang Gang’in sahnesi 
Darkstar will be performing on February 
12, Kalben on February 16 and Bang 
Gang on February     
SALON İKSV

8 24 Mart – 15 Mayıs arasında Aslı 
Seven küratörlüğünde Murat 
Akagündüz – Vertigo sergisine ev 
sahipliği yapacak olan galeri
The gallery will be hosting Murat 
Akagündüz’s exhibition Vertigo, 
curated by Aslı Seven, between March 
24-May 15.    
ARTER

9 Sadece bahçesinde dolaşmaya bile 
bayıldığımız  
Just strolling in the garden is a delight 
in itself    
SAKIP SABANCI MÜZESİ

10 Kış gelip de canımız ocakbaşı 
çektiğinde bir numaralı seçimimiz  
When winter comes and we get the urge 
to sit down for some grilled meat, this is 
our number-one choice  
ZÜBEYİR

COFFEE DEPARTMENT

COOK LIFE RAG’N ROLL
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CIHANGIR YOLCUSU KALMASIN
3 gün 3 kahve... Biz karar veremedik. Manuel’in (Cihangir 
Caddesi No: 23/A) sarı bankında oturup gelip geçeni izlemek 
mi, Norm Coffee’nin (Güneşli Sokak No: 39) nefis müzikleri 
arasında kaybolmak mı yoksa Kronotrop’ta (Firuzağa Cami 
Sokak, Şelale Apt. D: 2/B) sabah kalabalıklarına karışmak mı? 
Üçünü de öneriyoruz!
En iyi Journey... Neden mi? Saatlerce içine 
gömülebileceğiniz kanepeleri, ne sipariş ederseniz edin 
lezzetli olacağından emin olduğunuz bir mutfak, raflarda 
kitaplar, tüm gün Shazam’a başvurmanıza neden olacak çok iyi 
müzikler var. Daha ne olsun? (Akarsu Caddesi No: 21A)
Çukurcuma’da ne var, ne yok... Müz’ün boy boy, çeşit çeşit 
kaktüslerine bakmayı; Petra’da kahve içmeyi; kolyelerine 
hayran kaldığımız Tartargoods’dan alışveriş yapmayı; eve 
mobilya, lamba, mutfak eşyası gerektiğinde nefis vitrinleriyle 
bizi hayran bırakan Laboratuvar, Tiftix ve Hamm’a bakmayı 
ihmal etmeyin! Yokuş yukarı, Çukurcuma Caddesi’ne devam 
edip kişiye özel abajurlar üreten Barrier Studio, rengârenk 
deri çantalarının hepsini almak isteyeceğiniz Kare, 
yastıklarının hastası olduğumuz 3rd Culture’a uğramayı 
unutmayın! Müzik dinlemek, plak satın almak isteyenlerse 
Bostanbaşı Caddesi’nde Mono ve Velvet Indie Ground’a 
bekleniyor.

ALL ABOARD FOR CIHANGIR
Three days, three cafes... We couldn’t quite decide. Should 
we sit down on the yellow bench in front of Manuel (Cihangir 
Caddesi No: 23/A) and people-watch? Get lost in the wonderful 
music playing at Norm Coffee (Güneşli Sokak No: 39)? Or blend 
into the morning crowd at Kronotrop (Firuzağa Cami Sokak, 
Şelale Apt. D: 2/B)? We recommend all three!
Journey is the best... Why? Because it has sofas that you can 
sink into for hours on end; a kitchen where no matter what you 
order, it’s delicious; shelves full of books; and great music that’ll 
have you Shazam-ing all day. What more could you ask for? 
(Akarsu Caddesi No: 21A)
What’s going on in Çukurcuma... Don’t forget to take a look at 
the cacti in Müz, which come in all shapes and sizes; have a coffee 
at Petra; go shopping at Tartargoods, where we fell in love with the 
amazing necklaces; and stop by Laboratuvar, Tiftix and Hamm, 
which boast fantastic window displays and are the places we head 
to first whenever we need to buy furniture, lamps or kitchenware. 
Continue up the hill to Çukurcuma Street and visit Barrier Studio, 
purveyors of custom-made lampshades; Kare, where you’ll want 
to buy every single one of their colorful leather bags; and 3rd 
Culture, whose pillows we’re just crazy about. If you’re interested 
in listening to some music and maybe buying some records, Mono 
and Velvet Indie Ground await you on Bostanbaşı Street. 

MAGRITTE

CUMA

CİHANGİR
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 KAYAK MEVSİMİNE 
ÖZEL TÜYOLAR
SPECIAL TIPS FOR SKI SEASON

Bilgi ••• info

“Kendinizi bırakın. Uçmaya her 
insanın yaklaşabileceği kadar 
yaklaşıyorsunuz. Pırıl pırıl havada 
çok zevkli bir deneyim bu.” 

 “Let yourself go. You’re as 
close as anyone has ever 
come to flying. This is a most 
enjoyable experience to have 
under clear skies.”

Sir Arthur Conan Doyle (Sherlock Holmes gibi bir karakteri 
yaratmakla birlikte çılgın bir spor tutkunuydu. Aklınızda olsun) 

Sir Arthur Conan Doyle (In addition to being the creator of Sherlock 
Holmes, Doyle was wild about sports. Keep that in mind.)

Kar sessizliği, bembeyaz bir 
sessizliktir. Kayak yapanların en 
özgür hissettikleri an, kendilerini karın 
üzerinde serbest bıraktıkları andır.

The silence of snow is the whitest 
silence. The moment a skier feels freest 
is when gliding freely on the snow.

5.000 yıl önce başlamış. 
Verimli bir avlanma 
yapabilmek için insanlar 
ayaklarının altına kızak 
geçirip bu şekilde 
yol almışlar. Kanıtları 
mağara duvarlarına 
çizilmiş. Zor yıllarmış o 
yıllar tabii… 

It all began 5,000 years 
ago, when our ancestors 
decided to tie wooden 
strips under their feet 
to be able to hunt more 
efficiently. The proof 
is drawn right there on 
the cave walls. Life was 
tough back then... 

 KAYAK TARİHİ
THE HISTORY OF SKIING
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SPECIAL TIPS FOR SKI SEASON
Neredeyse her mevsim kayak yapma şansınız var ama her mevsim aynı giyinmek zorunda 
değilsiniz. Bazen deniz seviyesi yazı yaşarken, dağlarda kayak için ideal bir kar oranı bulunabilir. 
Bu gibi havalarda, kış mevsiminde olduğu kadar kalın ve donanımlı olmanıza gerek kalmayabiliyor. 

You can go skiing almost every season of the year, but that doesn’t mean you have to dress 
the same all year round. There are times when it will feel like summer at sea-level, but up in the 
mountains you can still f ind the ideal snow conditions for skiing. Under those circumstances, you 
won’t need to wear as many layers as you would in winter.

What to wear?
NE GİYMELİ ?

Mesela bahar aylarının sonuna doğru: 

Güneş yavaş yavaş etkisini yitirmeye başlıyorsa:

For example, towards the end of spring:

If the sun is slowly fading:

Bir mont, haf if bir 
sweatshirt veya uzun 
kollu gömlek.
A jacket, lightweight 
sweatshirt, or long-
sleeved shirt.

Su geçirmez 
kayak pantolonu.
Waterproof ski 
trousers.

Güneş gözlükleri veya 
göz koruyucu maske. 
Sunglasses or a 
protective eye mask.

Yalıtkan kayak 
pantolonu 
ve termal iç 
çamaşırı. 
Insulated 
ski trousers 
and thermal 
underwear.

Kalın çorap ve 
kulaklıklar. 
Thick socks 
and earmuffs.

Kalın bere ve 
eldivenler.
Thick winter 
hat and 
gloves.

Mont, termal 
t-shirt ve 
sweatshirt. 
A jacket, 
thermal t-shirt 
and sweatshirt.
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Güneş tamamen ortadan kaybolduysa:

Yoksa kar mı başladı? O zaman hepsinden 
daha çok giyin!

If the sun is gone entirely:

Or Is It Snowing? Then It’s Time 
To Wear More Than All That

Yalıtkan kayak ceketi ve üç katmanlı 
ceket, termal sweatshirt ve kazak.
Insulated ski jacket, three-layer jacket, 
thermal sweatshirt and pullover.

Yalıtkan kayak ceketi, termal üst, orta 
kalınlıkta kazak üstüne ince bir kazak.
Insulated ski jacket, thermal top, 
medium-weight pullover and a thin 
sweater on top.

Kask takarak kafanıza 
alabileceğiniz darbeleri  

yüzde 99 oranında 
ortadan kaldırıyorsunuz. 

Kasksızlık yapmayın         
en iyisi.

Wearing a helmet will let you 
withstand 99 percent of any 
impact to the head. Best not 

to go skiing without one.

Güneş koruyucu 
kreminizi ve koruyucu 

gözlüklerinizi hava nasıl 
olursa olsun yanınıza alın. 

Take sunscreen and 
protective eyewear with 
you no matter what the 

weather is like.

Kayak yapmaya 
başlamadan önce 

mutlaka egzersiz yapıp 
vücudunuzu hazırlayın.

Don’t start skiing 
without f irst doing some 

exercises to get your 
body warmed up.

Yalıtkan kayak pantolonu, termal iç 
çamaşırı, termal tayt.
Insulated ski trousers, thermal 
underwear, thermal leggings.

Çift katmanlı kalın eldiven.
Thick, double-layered gloves.

Gözlük, kulaklık, bere, atkı. 
Ski glasses, earmuffs, winter hat, scarf.

Kalın eldivenler.
Thick gloves.

Yalıtkan kayak pantolonu, iki katlı 
termal iç çamaşırı.
Insulated ski trousers, double-layered 
thermal underwear.

Bilgi ••• info

FRANSA 
FRANCE

Courchevel
(Kuzey Alpler, Northern Alps)
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Güneş tamamen ortadan kaybolduysa:

Yoksa kar mı başladı? O zaman hepsinden 
daha çok giyin!

WHERE TO GO ?

NEREYE GİTMELİ?

DÜNYADA TÜRKİYE’DE
Worldwide In Turkey

İTALYA ITALY
Cortina

FRANSA 
FRANCE

Courchevel
(Kuzey Alpler, Northern Alps)

PALANDÖKEN
SARIKAMIŞ

ERCİYES
SAKLIKENT

AVUSTURYA 
AUSTRIA

Ischgl

NORVEÇ NORWAY
Ayrıca Norveç’te bulunan 

Morgedal kasabasının, 
kayağın spor olarak ilk 

başladığı yer olduğu 
düşünülüyor. 

Morgedal, the town in 
Norway where skiing as 

a sport is thought to have          
f irst originated. Kayak yapmaya gitmeden önce, dünyanın her yerinde kullanılan  

On The Snow uygulamasını telefonunuza indirerek, kar durumu ile 
ilgili bilgiler alabilirsiniz.  

You can download the “On The Snow” app before you go skiing. The 
app gives you information about snow conditions all over the world.

Kayak eşyalarınızla uçmak için Pegasus’un ana sayfasından 
PNR numaranızla giriş yaptıktan sonra, ekipmanlarınızın kaydını 
yaptırabilirsiniz. 

To be able to fly with your skiing equipment, register it by entering 
your PNR number on the Pegasus website’s home page and then 
completing the registration form.

İSPANYA SPAIN
Baquèira-Beret

Contentus®

BU İÇERİK PEGASUS BLOG İÇİN CONTENTUS TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.



KAYSERI ERCIYES KAYAK MERKEZI, 27 ŞUBAT’TA 
“ULUSLARARASI KAYAK FEDERASYONU (FÉDÉRATION 
INTERNATIONALE DE SKI – FIS) SNOWBOARD DÜNYA 
KUPASI”NA EV SAHIPLIĞI YAPIYOR. KUPAYA ILIŞKIN 
SORULARIMIZI TÜRKIYE KAYAK FEDERASYONU 
BAŞKANI EROL MEHMET YARAR YANITLADI.
RÖPORTAJ / BY Şule KÖKTÜRK, FOTOĞRAF / PHOTO Erhan TARLIĞ

27 Şubat’ta yapılan “FIS Snowboard Dünya 
Kupası”ndan söz eder misiniz?

Bu kupa, belli bir puan seviyesinde olan, dünyanın en iyi 
kayakçılarının yarışacağı bir organizasyon. Türkiye Kayak 
Federasyonu olarak hedefimiz, 10 yılda 10 tane dünya kupasını 
Türkiye’ye getirmek. Bunlardan ilkini, “FIS Snowboard Big 
Air Dünya Kupası”nı geçen yıl İstanbul’da gerçekleştirdik ve 
FIS tarafından yılın en başarılı organizasyonu seçildik. Bu yıl 
Kayseri’de düzenlenecek kupayı da bunun bir meyvesi olarak 
aldık. 
Bu organizasyon için Erciyes Kayak Merkezi’nin 
seçilmesinin nedeni nedir?

Kayseri’yi istedik çünkü Kayseri, Türkiye’nin tek elden 
yani Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen tek dağı. 
Böyle bir uluslararası organizasyonda, FIS için belirlenmiş 
standartların uygulanabilmesi için tek elden yönetim çok 
önemli. Aynı zamanda burada güvenlik alt yapısı ve teknolojik 
alt yapı da en üst seviyede. 

KAYSERI ERCIYES SKI RESORT WILL HOST THE 
INTERNATIONAL SKI FEDERATION (FÉDÉRATION 
INTERNATIONALE DE SKI – FIS) SNOWBOARD WORLD CUP 
ON FEBRUARY 27. EROL MEHMET YARAR, PRESIDENT 
OF THE TURKISH SKI FEDERATION, ANSWERED OUR 
QUESTIONS ABOUT THE CUP.

Could you tell us a little about the FIS Snowboard World 
Cup taking place on February 27?

The cup is an event in which the best skiers in the world 
compete. There are a minimum number of points required for 
participation. As the Turkish Ski Federation, we aim to bring 10 
World Cups to Turkey over a 10-year period. The “FIS Snowboard 
Big Air World Cup”, which took place in Istanbul last year, was 
the first, and it was named the year’s most successful organization 
by the FIS. The cup that is being organized in Kayseri this year is 
the fruit of our earlier efforts.
Why was the Erciyes Ski Resort chosen as the location 
for the event?

We wanted it to be in Kayseri because Kayseri Erciyes, which 
is managed solely by Kayseri Erciyes Limited, is the only centrally-
managed ski resort in Turkey. With an international event like 
this, central management is crucial to ensure that FIS standards 
are met. In addition, the security and technology infrastructure 
here is of the highest level.
How many athletes from how many countries will be 
competing for the cup?

Around 80 athletes from 15 countries including the United 
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States, Canada, Switzerland, Austria, France and Italy will be 
competing.
What sorts of preparations were undertaken for  
the event?

Preparation of the piste as well as infrastructure and 
technical work is being handled by Kayseri Erciyes Limited in 
conjunction with an Italian company. Arrangements have been 
made with the hotels where the contestants will be staying for the 
cup. In addition, arrangements have been made to bring in tourist 
groups from around Turkey and from abroad. 
Are there any hopefuls from Turkey competing?

Unfortunately, at the moment there are no athletes from 
Turkey who are at the level required for participation in this cup. 
One of our aims is to increase the motivation of young people who 
have the potential of representing Turkey in world cups.
In terms of tourism, what sort of benefits can Turkey 
expect from this event?

The athletes who’ll be coming here to compete in this cup 
are the best in the world. Having them publicize the things they 
like here on their social media accounts will provide a great boost 
for winter tourism in Turkey. Furthermore, around 200 million 
people from around the world will watch the cup on television, and 
that will also be a great opportunity for promoting winter tourism 
in Turkey.
What are some of your goals for winter tourism   
in Turkey?

Turkey has the capacity to handle 14 million visitors during 
the winter tourism season, including 4 million tourists from 
within Turkey and 10 million from abroad. One of our primary 
aims is for Turkey to be a candidate for hosting the 2026 Winter 
Olympics. We’re planning on increasing the number of ski resorts 
to 100 over 48 provinces. This will happen through USD 48 
million in investments that will be made in mountain villages 
where the income levels are low. By investing in winter sports, 
we’ll be able to remove the disparity in income between the 
western and eastern parts of the country. This is a very significant 
development project for Turkey. 

Kupaya hangi ülkeden kaç sporcu katılıyor?
ABD, Kanada, İsviçre, Avusturya, Fransa, İtalya’nın da 

aralarında bulunduğu 15 ülkeden yaklaşık 80 sporcu katılıyor.
Kupa için ne tür hazırlıklar yapıldı?

Pistin hazırlanması, pistin alt yapısı ve teknik çalışmalar 
İtalyan bir şirket iş birliğiyle Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından 
yapıldı. Kupa öncesinde sporcuların kalacakları otellere ilişkin 
çalışmalar, yurt içinden ve yurt dışından sporcu dışında turist 
kafilelerinin getirilmesi için de organizasyonlar yapıldı. 
Türkiye’den iddialı sporcular katılıyor mu bu 
yarışmaya?

Türkiye’den bu yarışmaya katılabilecek seviyede sporcu 
yok ne yazık ki. Amacımız Türkiye’den dünya kupalarına 
katılabilecek potansiyele sahip gençlerin motivasyonunu 
arttırmak.
Bu etkinliğin Türkiye’ye turizm açısından nasıl bir getiri 
sağlaması bekleniyor?

Burada yarışacak sporcular dünyanın en iyi sporcuları. 
Beğenilerini kendi sosyal medya hesapları üzerinden 
duyurmaları, Türkiye kış turizmi açısından çok önemli. Ayrıca 
kupayı dünyada yaklaşık 200 milyon kişi televizyondan izliyor. 
Bu, Türkiye kış turizmi açısından oldukça önemli bir tanıtım. 
Türkiye kış turizmi için hedefleriniz neler?

Türkiye, on milyonu yabancı, dört milyonu yerli olmak 
üzere 14 milyon kişilik kış turizmi kapasitesi oluşturabilecek bir 
potansiyele sahip. 2026 Kış Olimpiyatları’na Türkiye’nin aday 
olması öncelikli hedeflerimizden. Ayrıca kış turizmine yapılacak 
48 milyar dolarlık yatırımla, Türkiye’nin 48 ilinde kayak 
merkezi sayısını 100’e çıkarma hedefimiz var. Bu yatırımlar 
Türkiye’nin gelir düzeyi düşük dağ köylerine yapılmış olacak. 
Batı-Doğu arasındaki gelir dağılımı farkını bu yatırımlarla, 
kayakla ortadan kaldırabiliriz. Bu, Türkiye açısından çok önemli 
bir kalkınma projesi. 
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Belgrade
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Belgrad

DESA

YARGICI

SO CHIC SARAR

PERSPECTIVE

MANGO

DEFACTO

MUDO

İPEKYOL

SO CHIC

Farklı destinasyonlara yapacağınız seyahatler 
için valizinizi hazırlarken bölgenin atmosferine 
uygun parçalar seçmeye önem vermelisiniz. Sizin 
için seçtiğimiz sezonun en gözde parçalarına göz 
atmadan valizinizi hazırlamaya başlamayın!

Must-Adds
To Your 
Baggage
While you’re prepareing 
your baggage for different 
destinations, you must 
consider the atmosphere of the 
region along with the weather 
condition. Don’t prepare your 
baggage without checking the 
most styling pieces that we 
picked for you.

VALIZINIZE
EKLEYIN

Seyahat ••• travel
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KOTON KIDS

TWIST

PERSPECTIVE

İPEKYOL

YARGICI

BATİK HOTİÇ

YARGICI

YARGICI

DESA

İstanbul
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Paris

KOTON

KOTON KIDS

MUDO

YARGICI

MANGO
DERİMOD

DEFACTO

PERSPECTIVE

SO CHIC

SO CHIC
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170’ten fazla ülkede servis veren İrlanda 
merkezli CarTrawler iş ortaklığıyla misafirlerine 
bir yıldan uzun süredir araç kiralama hizmeti 
sunan Pegasus, iş ortaklığını özel havalimanı 
transfer hizmeti ile büyütüyor. 

Pegasus, CarTrawler’ın uluslararası 
tecrübesi ile Pegasus’un yurt içi ve yurt dışında 
uçtuğu noktalarda havalimanına ulaşmanın en 
kolay yolunu sunacak. Misafirler, havalimanı 
transfer hizmeti ile farklı araç tipleri ve fiyat 
seçenekleri arasından seçim yaparak, diledikleri 
havalimanından şehirde istedikleri noktaya ve 
şehir içinde diledikleri noktadan havalimanına 
özel transfer hizmetiyle ulaşabilecek. 

cars.flypgs.com adresi üzerinden 
ulaşılabilen hizmet ile misafirler, havalimanı 
transfer hizmetini satın alarak seyahatlerini 
daha konforlu hâle getirebilir. 

PEGASUS HAVA YOLLARI, SUNDUĞU 
EK ÜRÜN VE HIZMETLERIYLE 
MISAFIRLERININ SEYAHAT IHTIYAÇLARINA 
YÖNELIK ÇÖZÜMLERINI HER GEÇEN GÜN 
GELIŞTIRMEYE DEVAM EDIYOR.

PEG ASUS 
HAVA YOLL ARI,
CARTRAWLER 
ILE IŞ ORTAKLIĞINI 
GENIŞLE T TI

In partnership with Ireland-based 
CarTrawler, Pegasus has been providing 
car-rental services in more than 170 countries 
across the globe for more than a year. We’re now 
expanding these services to include private airport 
transfers.

CarTrawler’s international experience 
allows Pegasus to present its guests with the 
easiest options for transportation to and from the 
airport at both our domestic and international 
destinations. Our guests can select from various 
types of vehicles and price options for airport 
transfer services to and from the city. What’s 
more, they can be picked up from and dropped off 
at the location of their choice, all in the comfort of 
a private car.

By purchasing airport transfer service 
through cars.flypgs.com our guests can enjoy a 
more comfortable travel experience. 

Pegasus Expands Its 
Business Partnership 
with CARTRAWLER 

AT PEGASUS AIRLINES, WE ARE 
CONTINUALLY WORKING TO IMPROVE 
WAYS OF MEETING THE TRAVEL NEEDS OF 
OUR GUESTS THROUGH OUR SELECTION 
OF ADDITIONAL PRODUCTS AND SERVICES.

ARAÇ KIRALAYACAK MISAFIRLER 
IÇIN DE PEK ÇOK SEÇENEK VAR

Pegasus, CarTrawler iş ortaklığıyla 
sunduğu araç kiralama platformu ile 

pek çok araç kiralama şirketinin 
f ilosunu tek bir sayfa üzerinden 

inceleme ve istediği özelliklere sahip 
araca en kolay yoldan ulaşma imkânı 

sunuyor. Misafirler, 800’den fazla 
araç kiralama firmasının farklı ücret 

ve araç seçeneklerine 
cars.flypgs.com adresi üzerinden 

ulaşabilir, zevklerine ve bütçelerine 
uygun aracı kiralayabilir.

FOR GUESTS RENTING CARS, PEGASUS 
OFFER A WIDE VARIETY OF CHOICES

Through the partnership with 
CarTrawler, Pegasus offers its guests 

the opportunity to browse through 
and select from among many car 
rental companies using a single 

platform. Guests can examine a wide 
variety of vehicles over an easy-to-

use interface and then select the one 
with the features that best suit their 
needs. There are over 800 car-rental 
companies listed on cars.flypgs.com, 

and they offer a variety of prices 
and vehicles, so guests can select a 
rental car that fits their taste as well 

as their budget.

cars.flypgs.com GO







Lifestyle
••• yaşam ve stil

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

 Uzun süredir birlikte 
olan ve hâlâ ilk günkü 
gibi mutlu olmayı 
başarabilen çiftlerin 
sırlarını merak ediyor 
musunuz? Parmakla 
gösterilen bir çift 
olmanın yollarını 
öğrenme vakti geldi.

 Do you ever wonder 
about the couples 
who’ve been together 
for ages and are 
still just as happy as 
they were on the day 
they met? The time 
has come for you to 
learn their secrets 
so that you can be a 
couple that everyone 
admires, too.

The Hidden 
Secrets of 
Happy Couples
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Nezaket, çiftlerin arasındaki bağı 
kuvvetlendiren en önemli etkenlerden 
biri. İlişkinin cicim ayları geçince ve çiftler 
birbirine alışmaya başlayınca, ilk zamanlardaki 
nazik sözler, ufak sürprizler azalmaya başlıyor 
ancak az sonra bahsedeceğimiz dört kuralı 
uygularsanız, ilişkinizde daha fazla değer 
gördüğünüzü ve sevildiğinizi hissedeceksiniz. 
(Aynı durum eşiniz için de geçerli).

Bir “günaydın”ı çok görmeyin
Sabahları alarm sesini duyunca 

telefonunuzu parçalama isteği duymak ve 
ardından banyoya koşmak yerine, eşinize 
dönüp ona tatlı tatlı gülümseyin ve “günaydın” 
deyin. Araştırmalar, her gün birbirine 
“günaydın” diyen çiftlerin yüzde 94’ünün daha 
sağlam bir ilişkiye sahip olduğunu gösteriyor. 
Sabahları birbirine nadiren günaydın diyen 
çiftlerin ilişki kalitesi ise ortalamanın altında 
seyrediyor. 

Peki, bu kelimeyi bu kadar sihirli kılan 
şey ne? Eşinize “günaydın” dediğiniz zaman, 
kelimenin anlamı gibi “aydın bir gün” olacağını 
dile getirmiş oluyorsunuz. Güne pozitif hislerle 
başladığınızda, tüm günün de pozitif geçeceğini 
unutmayın!

indness is one of the most important 
factors in strengthening the bonds 
between a couple. When the 
honeymoon is over and couples 
begin getting used to each other’s 

presence, they start to share fewer kind words and 
little surprises; however, if you stick to the four rules 
outlined below, you’ll feel a lot more valued and 
loved in your relationship (and so will your partner).

Don’t stint on a simple “good morning” 
In the morning, instead of wanting to smash 
your phone to bits and run for the shower as 
soon as your alarm goes off, turn towards your 
partner, and with a big smile on your face, say 
“Good Morning!”. Research has found that 94% 
of couples who regularly wish each other a good 
morning have a stronger relationship, while the 
quality of the relationship between couples who 
rarely wish each other a good morning is below 
average.

So, what’s the magic behind those words? 
When you say “good morning” to your partner, 
what you’re really doing is saying that it’s going to 
be a good day today. Remember, when you start 
the day off on a positive note, you’ll keep feeling 
positive all day long!

K
•••

Mesela mutfak 
alışverişini

yapan eşinize bu 
onun göreviymiş 

gibi
davranmak 

yerine teşekkür 
etmeyi deneyin. 

For example, try 
thanking your 

partner for doing 
the grocery 

shopping, rather 
than acting like it’s 

their duty. 
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“Biz” olduğunuzun farkına varın
Eşinizin size özel yaptığı şeyler vardır: Kimi 

zaman ayaklarınıza masaj yapar, kimi zaman 
yatağa kahve getirir. Bir de ilişkiniz için yaptığı 
şeyler var: Tıkanmış lavaboyu açmak ya da 
köpeğinizi yürüyüşe çıkarmak gibi. 

Eşiniz hoşunuza giden şeyler yaptığında 
ona teşekkür ediyorsunuzdur ama düşünceli 
davranışlarıyla hayatınızı ve ilişkinizi 
güzelleştirdiği için de teşekkür edebilmeniz 
gerekiyor. Aksi takdirde, yaptığı şeyin adı 
“görev” oluyor. Mesela mutfak alışverişini 
yapan eşinize bu onun göreviymiş gibi 
davranmak yerine teşekkür etmeyi deneyin. 
Cümlelerinizin başına bir diğer sihirli 
kelime olan “biz”i eklediğinizde birçok şeyi 
değiştirebildiğinizi göreceksiniz: “Bize yiyecek 
bir şeyler aldığın için teşekkür ederim.” Sizin 
de yararınıza olacak bir iş yaptıysa ya da bir 
şeyi başardıysa, ona teşekkür etmek için bir 
nedeniniz var demektir. 

İltifat edin
“Bu kazak beni nasıl gösteriyor?” 

Erkekler bu soruyu çok nadiren sorar ama 
onların da kadınlar gibi iltifata ihtiyacı var. 

Realize you’re an “us”
There are favors your partner does for you 

personally: Sometimes it’s massaging your feet, 
sometimes it’s bringing you coffee in bed. But 
there are also favors your partner does for your 
relationship: Like unclogging the sink, or taking 
the dog for a walk.

It goes without saying that you’ll thank your 
partner for doing special things just for you, but 
you also need to thank them for the thoughtful 
behavior that improves your life and your 
relationship. If you don’t, they’ll start to look at 
the things they do as “duty”. For example, try 
thanking your partner for doing the grocery 
shopping, rather than acting like it’s their duty. 
You’ll also begin to see just how much can 
change by adding another magic word – “our” 
– to a sentence, as in “Thanks for buying our 
groceries.” If they’ve done or accomplished 
something that you’ve benefitted from as well, 
it means you’ve got a reason to say thank you.

Pay them a compliment
“How do I look in this jacket?” Men very 

rarely ask this question, but just like women, 
they need compliments, too. Compliments of 
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ALINTI

-
“Laurie Puhn’un 
yazdığı ‘Fight 
Less, Love More’ 
adlı kitaptan 
uyarlanmıştır. 
(Rodale Yayınları)”

ADAPTATION

-
Source: “Fight Less, 
Love More”, a book 
by Laurie Puhn.
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Mahrem konulardaki iltifatlarınızı baş başa 
olduğunuz zamanlara saklayabilirsiniz ancak 
arkadaşlarınızın arasında ona söyleyeceğiniz 
gönül okşayıcı birkaç söz, hayatınızdaki kişiden 
ne kadar memnun olduğunuzu arkadaşlarınızın 
da görmesini sağlar. 

İltifat ederken eşinizi utandıracak kadar 
aşırıya kaçmayın: “Bu sabah hem bilgisayarımı 
tamir etmen hem de beni işe bırakman çok iyi 
oldu” gibi bir teşekkür, ona hem sevildiğini hem 
de değer gördüğünü hissettirmeye yeter. 

Onun da konuşmasına izin verin
Science dergisinde yayımlanan bir 

araştırmaya göre, sanılanın aksine erkekler de 
en az kadınlar kadar konuşuyor. Eşiniz fazla 
konuşkan değilse, bunun sebebi muhtemelen 
sık sık onun sözünü kesiyor olmanız. Sözünü 
bitirmeye fırsat vermeden kurduğu ilk cümleye 
göre yorum yapmaya kalkmamalısınız. Onun 
fikirlerinin doğru olmadığına inandığınız zaman 
yapıyor olabilirsiniz ancak unutmamalısınız ki, 
eğer ilişkide taraflardan biri suskunsa, bu onun 
duygusal olarak geri çekildiğinin ve ilişkinin 
tehlike sinyalleri verdiğinin göstergesidir. 
Sağlıklı bir ilişkide iki taraf da iletişim ihtiyacını 
tatmin edebilmeli.

a more private nature can be saved for when 
the two of you are alone, but saying something 
flattering when you’re among friends will let 
them know just how happy you are with that 
special person in your life.

When paying compliments, don’t embarrass 
your partner. A simple thank-you like: “It was 
so nice of you to fix my laptop and then drop 
me off at work this morning” is enough to make 
them feel valued as well as loved.

Let them have their say
Contrary to popular belief, a study published 

in Science magazine found that men talk just 
as much as women. If your partner isn’t very 
talkative, it could be because you interrupt 
them every time they try to say something. 
You shouldn’t start to respond after their very 
first sentence without letting them finish 
what they want to say. You might be doing 
this subconsciously when you don’t agree 
with what they’re saying. Don’t forget that if 
one side in a relationship is quiet, it’s a sign 
that they’ve withdrawn emotionally and that 
the relationship is in danger. In a healthy 
relationship, both sides should be able to satisfy 
their need to communicate. 
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ÇERÇEVE
Frame

Küp şeklindeki bu çerçeve 
retro görünümüyle iyi bir 

alternatif.
This cube shaped frame is 
a good alternative with its 

retro perspective.
karincadesign.com

DIOR POISON GIRL
DIOR POISON GIRL

Eşiniz Dior’un bu yeni 
kokusuna bayılacak.

Your wife will love this 
new fragrance of Dior.

 arconkozmetik.com

ANGEL MUG
ANGEL MUG

Bu f incanla espresso 
keyf i bir başka.

Your wife will enjoy her 
espresso with this mug.

karincadesign.com

DIORBLUSH SCULPT
DIORBLUSH SCULPT

Bu allık ona çok 
yakışacak.

This blush will look 
pretty on her.

 arconkozmetik.com

KÜÇÜK 
MUTLULUKLAR
A Little Bit of Joy

 Sevgililer Günü’nde bizce 
en güzel hediye seyahat ama 
sevgilisini minik hediyelerle 
sevindirmek isteyenler için de 
bir rehber hazırladık.  

 We think the best gift for 
Valentine’s Day is a travel but 
we also prepared a gift guide 
for whom wants to make his/
her loved ones happy with 
such little gifts.
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BİR LOKMA AŞK
A Bite of Love

Bu çikolatanın tadında 
mutluluk var!

This chocolate taste 
like happiness

l-artduchocolat.com

İNCİ DERİ
İNCİ LEATHER

Eşiniz bu ayakkabıya 
bayılacak!

Your wife will adore 
these shoes.
incideri.com

VEKEM KOLYE
VEKEM NECKLACE

Hem zarif hem de şık 
bir alternatif.

It’s an elegant and a 
chic alternative.

vekem.com

TURCHIA BUCKET ÇANTA
TURCHIA BUCKET BAG

Hem kullanışlı hem    
de çok şık.

It is both practical    
and so chic.

carpisa.it

FERRE MILANO SAAT
FERRE MILANO WATCH

Bu parıltılı saat tam 
ona göre.

This gleaming watch is 
just for her.
ersa.com.tr

ONU ISITIN
GET HER WARM

Bu kazak ona çok 
yakışacak.

This sweater will look 
good on her.

fabrika-tr.com

ASSOS TAKI
ASSOS JEWELRY

Aşkınızı bu kolye ile 
ölümsüz kılın.

Make your love eternal 
with this necklace.
assospirlanta.com

YUMUŞAK DOKUNUŞ
SOFT TOUCH

Dokusu da, rengi de  
bir harika!

Its texture and also   
its colour is great!

fabrika-tr.com

PERA PIRLANTA YÜZÜK
PERA DIAMOND RING

Tektaşsız Sevgililer 
Günü olmaz!

No Valentine’s Day 
without  a diamond ring! 

perapirlanta.com

TAŞIMASI KOLAY
EASY TO CARRY

Biz bu kalpli sırt 
çantasına bayıldık!

We loved this heart-
patterned back-pack!

kinetix.com.tr
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SOĞUĞA KARŞI
AGAİNST COLD WEATHER

Bu kazak eşinizi sıcacık 
tutacak.

This sweater will keep 
your husband warm.

m.kigili.com

NARCISO RODRIGUEZ FOR HIM 
BLUE NOIR PARFÜM

NARCISO RODRIGUEZ FOR HIM BLUE 
NOIR PERFUME

Eşiniz bu kokuya 
bayılacak!

He will love this odor!
 arconkozmetik.com

LA MISURA GÖMLEK
LA MISURA SHIRT

Tercihinizi şıklıktan 
yana kullanın.

Use your preference in 
favor of elegance.

lamisura.com.tr

1. ITALIA INDEPENDENT GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ ITALIA INDEPENDENT SUNGLASSES turkuazoptik.com 2. BROOK BROTHERS KAZAK 
BROOK BROTHERS SWEATERS edwards.com.tr 3. GARMİN FENIX 3 SPORCU SAATİ  GARMIN FENIX 3 SPORTSMAN WATCH 
garminsaat.com    4. CASIO G-SHOCK ERKEK KOL SAATİ CASIO G-SHOCK MAN WATCH casiomarket.com 5. BROOK 
BROTHERS  ŞEMSİYE BROOK BROTHERS UMBRELLA edwards.com.tr 6. ASSOS TAKI ERKEK YÜZÜK ASSOS JEWELRY MAN RING  
assospirlanta.com 7. BROOK BROTHERS KADIN ŞAPKA BROOK BROTHERS WOMAN HAT edwards.com.tr 8. BETA KADIN BOT 
BETA WOMAN BOOT betashoes.com 9. REMINGTON QUICKCUT SAÇ KESME ALETİ REMINGTON QUICKCUT HAIR CLIPPER  
tr.remington-europe.com 10. GC ERKEK KOL SAATİ  GC MAN WATCH saatvesaat.com.tr
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GUESS CONNECT 
ERKEK KOL SAATİ

Guess Connect 
Man Watch

Zamanın kıymetini 
bilenler için...

For the ones who know 
the worth of time...

FERRE MILANO KOL SAATİ
FERRE MILANO WATCH

Eşiniz şıklığını bu saatle 
tamamlasın.

He will complete his 
style with this watch.

ersasaat.com.tr

ALTIN ŞIKLIĞI
GOLDEN STYLE

Bu saat eşinizin zarif 
bileği için birebir.

This watch is perfect 
for your wife’s wrist.

pierrecardin.com.tr

CASIO SHEEN KOL SAATİ
CASIO SHEEN WATCH

Elegan stiliyle eşinizin 
aklını başından alacak.
With its elegant style, it 

will blow her mind.
casiosaat.com
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CİLDİ YENİLENSİN
RENOVATION FOR HER SKIN

Bu maske eşinize 
tazelik verecek.

This mask will give 
freshness to your wife.

kiehls.com.tr

OKSİJEN TERAPİSİ
OXYGEN THERAPY

Pırıltılı ve dolgun bir cilt 
için şart.

It’s a must for shining 
and vibrant skin.

lierac.com.tr

HACİMLİ SAÇLAR
VOLUMINOUS HAIR

Parlak ve hacimli 
saçlar için...

For shining and 
voluminous hair...

klorane.tv.tr

BUĞULU BAKIŞLAR
SMOKEY LOOKS

Eşinizin güzel gözleri 
ön plana çıksın.

Let her pretty eyes 
take center stage.

qnet.com.tr

IŞILTILI YANAKLAR
SPARKLING CHEEKS

Bu allık eşinize çok 
yakışacak.

This blush will look 
pretty on your wife.

qnet.com.tr

GÜL BAKIMI
ROSE CARE

Onun cildi kadar 
hassas bir bakım.

This care is sensitive 
as much as her skin.

nuxe.com

NARİN ELLER İÇİN
For Delicate Hands
Mis kokulu bu krem 

ellerine çok iyi gelecek.
This fragrant cream 

will be good for         
her hands.

tr.oriflame.com
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UNUTULMAZ BİR GÜN
AN UNFORGATTABLE DAY

Bu kaçamak eşinize en 
güzel hediye.

This escapade is the 
best gift for your wife.

titanic.com.tr

ONU PAMUKLARA SARIN
HANDLE WITH SOFTNESS

Bu battaniyeye eşiniz 
bayılacak.

Your wife will love this 
blanket.

tanteroza.com.tr

DAMAĞINIZ TATLANSIN
ENJOY YOUR TASTE

Birbirinize sağlıklı 
süprizler yapın.

Do healthy suprises 
for each other.
atelierraw.com

BEBEKSİ BİR CİLT
Dollish Skin

Eşinize kusursuz bir 
görünüm sağlayacak.

It will provide a perfect  
appearance for your wife.

arconkozmetik.com
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ZAYIFLAYAYIM DERKEN
SAĞLIĞINIZI KAYBETMEYİN

 Sporcu Beslenmesi Uzmanı, Yoga Eğitmeni, Şef ve sağlıklı 
ev yapımı gıda ürünleriyle kişilere sağlıklı, kalıcı kilo verdirmeyi 
amaçlayan “Habit” markasının kurucusu İlker Çağlayan, sağlıklı 
beslenme ve diyet hakkında merak ettiğimiz soruları yanıtladı.

 Sports nutrition expert, yoga instructor, chef, and the founder 
of “Habit”, a brand which endevaours to help individuals lose 
weight in a healthy, sustainable manner with healthy homemade 
food, İlker Çağlayan answered our questions about healthy 
eating and dieting. RÖPORTAJ / BY Sema USLU

Don’t Lose Your Health Whilst Trying to Lose Weight
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Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?
Kariyerime asıl reklam yazarı olarak başladım ancak fitness’a 

duyduğum ilgiden dolayı ilk personal trainer sertifikamı 18 
yıl önce ACE’den (American Council on Exercise) aldım. 
Fitness konusunda bilgim arttıkça beslenmenin bu konuda 
ne kadar önemli olduğunu kavradım ve araştırmalarım 
beslenme üzerine yoğunlaştı. ISSA’dan (International Sports 
Science Association) sporcu beslenmesi uzmanı sertifikası 
aldım. Yıllar boyunca hemen hemen tüm diyet ve antrenman 
programlarını kendi üzerimde denedim ve yağ kas oranı, kan 
değerleri, uygulanabilirlik ve ruhsal durum gibi sonuçları kayıt 
altına aldım. ABD ve Kanada’dan aldığım eğitimler bana güç, 
rekabet, performans, yağ yakımı, kas kazanımı konularında çok 
değerli bilgiler verdi. Ardından bir seneliğine Çin’e gittim ve 
Shanghai’da yaşadım. Burada zaten çok ilgi duyduğum yemek 
kurslarına, TCM (Geleneksel Çin Tıbbı), Taoist beslenme, 
tai chi kurslarına gittim. Özellikle Geleneksel Çin Tıbbı beni 
çok etkiledi. Geleneksel Çin Tıbbı’ndan doktorlar, insanlar 
sağlıklıyken para alırlar, sağlıkları bozulduğunda para almayı 
keserlemiş. Bu önleyici tıp felsefesi, beslenmenin bu yönüyle 
ilgilenmemi sağladı ve kendimi bu konuda geliştirmeye 
başladım. Aynı zamanda yoga eğitmenliği sertifikası aldım. 
Batı tarafında beslenmenin güç, rekabet, performans ve biraz 
da estetik tarafını öğrenmişken, Doğu’da hastalıksız yaşam, 
ilaçsız yaşam, anti-aging ve yin yang felsefesi ile dengeleri bulma 
konularını öğrendim. Daha sonra Türkiye’ye döndüm; Batı 
ve Doğu’nun kendimce iyi olan yanlarını sentezleyip “Habit” 
adındaki markamı kurdum. 

Could you tell us a little about yourself?
I begun my career as a copywriter, but because of my interest 

in fitness, I recieved my first personal trainer certificate from the 
American Council on Exercise 18 years ago. As my knowledge 
about fitness increased, I realised how important nutrition was 
and focused my research on that. I received my sports nutritionist 
certificate from the International Sports Science Association. 
Over many years, I tried almost all available diet and exercise plans 
on myself, and recorded my muscle/fat ratio, blood results, and 
mental state, as well as evaluating the sustainabilty of the plan. 
The training I recieved in the US and Canada equipped me with 
valuable information about strength, competition, performance, 
and how to lose weight and gain muscle. Then I went to China and 
lived in Shanghai for a year. There, I attended cookery classes, and 
traditional Chinese medicine, taoist eating, and tai chi courses, all of 
which I’d been interested in before. Traditional Chinese medicine 
especially had a big impact on me. In traditional Chinese medicine, 
doctors charge their patients if the patient is well, but stop asking 
for money if they’re unwell. This philosophy of preventetive 
medicine piqued my interest in the preventitive aspect of nutrition, 
and I begun finding out about that, as well as undertaking the 
training to be a yoga instructor. In the West I found out about 
the side of nutrition which relies on strength, competition, 
performance and a certain amount of aesthetic concern, whereas 
in the East I learned about life without illness or medication, anti-
aging, and finding a balance through the philosophy of yin-yang. 
Then I returned, and blending what for me were the best aspects of 
the East and West, founded the brand “Habit”.



•••
“ Fitness 

konusunda bilgim 
arttıkça 

beslenmenin bu 
konuda

ne kadar önemli 
olduğunu 

kavradım.”

“As my knowledge 
about fitness 
increased, I 
realised how 
important 

nutrition was and 
focused my 

research on that.”

ŞUBAT / FEBRUARY 2016 • PEGASUS • 139



Kendinizi zorlamadan kilo vermek 
mümkün mü?

Hepimizin bildiği gibi işlenmiş 
karbonhidratlar kan şekerini yükseltiyor 
ve insülin hormonunu salgılamamıza 
neden oluyor. İnsülin hormonu baskılayıcı 
bir hormondur ve beden çok sık insülin 
salgılarsa diğer hormonları salgılamaya fırsat 
bulamıyor. Bu hormonların arasında beyne 
doyma sinyalini gönderen leptin hormonu da 
bulunuyor. Bu nedenle çok sık kan şekerini 
yükselten karbonhidratları tükettiğimizde 
sürekli açlık hissi yaşıyoruz. İnsanlar 
genelde makro besinler olan protein, yağ 
ve karbonhidratlara odaklanmış durumda. 
Ancak vitaminler, mineraller, lifler, enzimler 
ve fitokimyasallar da inanılmaz önem taşıyor.

Tabii ki diğer yandan şekerden, glisemik 
indeksi yüksek tahıllardan, bazı süt 
ürünlerinden ve glutenden uzak durmak 
gerekiyor. Ondan sonra doğru beslenmeye 
devam ederseniz zaten zorlanmadan kilo 
vermeye başlıyorsunuz.
Tatlı bağımlılığını kontrol etmenin 
bir yolu var mı? 

Tatlı bağımlılığını kontrol etmek için bol 

Is it possible to lose weight without 
pushing oneself too hard?

As we all know, processed carbohydrates 
raise our blood sugar and lead to the release 
of the insulin hormone. Insulin is a supressive 
hormone, and if the body releases excess 
quantities of it, it doesn’t have a chance to 
release other hormones. Amongst those is the 
hormone leptin, which sends the signal to the 
brain to stop eating. That’s why if we eat blood 
sugar raising carbohdrates very frequently, 
we always feel hungry. And when the body 
doesn’t get the macro and micro nutrients 
it needs, it keeps sending hunger signals to 
the brain. People are generally focused on 
macro nutrients, which are protein, fat, and 
carbohydrates. But vitamins, minerals, fibre, 
enzymes and phytochemicals are also very 
important. Obviously, one must avoid sugar, 
high glisemic index grains, some dairy products 
and gluten. These foods have been a big part of 
our collective eating habits for years, and it’s 
not very easy to give them up, but the hard part 
lasts for only about three weeks. Afterwards, if 
you stick with healthy eating, you end up losing 
weight naturally.
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•••
“Keşke annelerimiz 

bize ‘Ekmek ye, 
ekmeksiz 

doymazsın’ demek 
yerine ‘Ispanak ye, 

ıspanaksız 
doymazsın’ 
deselermiş.”

“I wish our mothers 
had told us ‘Eat 

spinach, you can’t 
have a meal without 
spinach’ instead of 
‘Eat bread, a meal 

isn’t complete 
without bread’.”
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lifli sebzelere, yeteri kadar kaliteli hayvansal 
proteine ağırlık vermek gerekiyor. Ayrıca 
yağ konusu da önemli. Zeytin, avokado, 
deniz balığı, Hindistan cevizi, çiğ badem, 
keten tohumu gibi besinlerin yağları çok 
değerli. Hem yüksek miktarda antioksidan 
içeriyor hem hormonlarımızın çalışmasına 
katkıda bulunuyor hem de tok kalmamızı 
sağlıyorlar. Bunları mutlaka beslenmemize 
katıp rafine şekerleri, glisemik indeksi yüksek 
tahılları, işlenmiş, paketli, light ürünleri 
beslenmemizden çıkarmamız gerekiyor.
Peki, kilo vermek isteyen ofis 
çalışanlarına önerileriniz neler?

Şekerden ve kan şekerini yükselten 
karbonhidratlardan uzak durmak çok 
önemli. Paketli light krakerler ofis çalışanları 
tarafından çokça tercih ediliyor. Hâlbuki bu 
tarz ürünler kan şekerini çok yükseltiyor 
ve tekrar acıkmamıza neden oluyor. Ayrıca 
çok miktarda meyve yemek de hızlı bir 
şekilde acıkmamıza neden oluyor. Özellikle 
kurutulmuş meyvelere dikkat etmek lazım. Bu 
meyveler hem yüksek miktarda şeker içeriyor 
hem de çok doyurucu değiller. Bu nedenle ofis 
çalışanlarının çekmecelerinde sakladıkları ara 
öğün konusuna çok dikkat etmeleri gerekiyor. 
Ara öğünlerde düşük glisemik indeksli, 
bol lifli ve kaliteli yağlar içeren ara öğünler 
tüketmekte fayda var. Ofis çalışanlarına diğer 
bir önerim ise masalarında her zaman su 
bulundurmaları ve ilk açlık hissi geldiğinde 
su içmeleri. Unutmayın ki, ilk açlık hissi 
genelde susuzluktur. Bunu yaptığınızda aslında 
gerçekten aç olmadığınızı fark edeceksiniz. 
Ayrıca arada bir şirket içinde yürüyüş yapmak, 
aktif olmak ve bazı nefes egzersizlerini 
uygulamak açlığı bastırmak için çok faydalı 
olabiliyor.
Kilolu çocuklara diyet yaptırmalı mıyız?

Bence sadece kilolu çocuklara değil hiç 
kimseye diyet yaptırmamak gerekiyor. 
Çocuklarda beslenme alışkanlıkları çok 
önemli çünkü alışkanlıklar oturduktan 
sonra bırakmak çok zor olabiliyor. Bu 
nedenle çocuklarımıza paketli, işlenmiş, 
şekerli ürünler vermektense daha çok 
sebze tüketmeye alıştırmak lazım. Keşke 
annelerimiz bize “Ekmek ye, ekmeksiz 
doymazsın” demek yerine “Ispanak ye, 
ıspanaksız doymazsın” deselermiş. Ben 4,5 
yaşındaki kızıma bunu aşılamaya çalışıyorum. 
Şu anda brokoli ve avokado en sevdiği 
yiyecekler arasında.

Is there a way to control sugar 
cravings?

To combat sugar addiction, one needs to 
rely on fibre-rich vegetables, and a sufficient 
quantity of animal protein. Fat is important too. 
Fats from foods like olives, avocado, fresh fish, 
coconuts, raw almonds and flaxseed are very 
important. They are rich in antioxidants and 
help our hormones function properly, as well 
as keeping us fuller for longer. We must include 
those in our diets and take out refined sugar, 
high glisemic index grains, and processed, 
packaged and so-called “light” foods.
What advice would you give to office 
workers who want to lose weight?

It’s important to avoid sugar and 
carbohydrates that’ll raise your blood sugar 
level. Packaged “light” crackers are popular 
amongst office workers, but those type of 
foods actually significantly raise your blood 
sugar level and lead to more hunger. Eating a 
lot of fruits also leads to feeling hungry faster, 
and one must watch out especially for dried 
fruit. They contain a high level of sugar, and 
aren’t very filling. This is why office workers 
must be careful about what they’re putting in 
their snack drawers. It’s helpful to consume 
fooda with a low glisemic index that are rich in 
fibre and quality fats. Another word of advice 
for office workers is to keep a bottle of water 
on their desks at all times, and drink water 
first when they feel hungry. Remember that 
the initial feeling of hunger is usually in fact 
thirstiness, and when you drink water you 
realise you weren’t hungry at all. Also, walking 
around in the building every once in a while 
and doing certain breathing excersizes are all 
good ways of keeping hunger at bay.
Is it right to put overweight kids on a 
diet?

If you were to ask me, not only overweight 
kids but in fact no one at all should be on 
a diet. Eating habits are very important in 
kids, because once they establish a pattern, it 
becomes very hard to break it. For this reason, 
it’s better to get our kids used to eating more 
vegetables rather than feeding them with 
packaged, processed, and sugary foods. I wish 
my mother had told me “Eat spinach, you can’t 
have a meal without spinach” instead of “Eat 
bread, a meal isn’t complete without bread”. 
That’s what I’m trying to do for my 4.5 year old 
daughter. Right now, her favourite foods are 
broccoli and avocado. 
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KARBONHİDRAT

-
Hepimizin bildiği 
gibi işlenmiş 
karbonhidratlar 
kan şekerini 
yükseltiyor ve 
insülin hormonunu 
salgılamamıza 
neden oluyor.

CARBOHYDRATE

-
As we all know, 
processed 
carbohydrates raise 
our blood sugar and 
lead to the release of 
the insulin hormone.



Gastronomi ••• gastronomy

142 • PEGASUS • ŞUBAT / FEBRUARY 2016

ANTAKYA SOFRASI
Antakya Cuisine

Bu ay yöresel lezzetlerimize yöneldik ve Antakya mutfağına ait en güzel yemekleri 
sizler için seçtik. Hem gözlerinizin hem midenizin bayram edeceğine eminiz! 

This month we felt inclined towards regional flavors, so we chose the most 
delicious examples of Antakya cuisine just for you. We’re sure they’ll be a festive 

treat for your eyes as well as your stomach! 



ŞIHIL MAHŞİ
Stuffed Zucchini

1  kilo kabak
500 gram kıyma
1  adet soğan
2  adet domates
3  çorba kaşığı domates  
  salçası
50  gram tereyağı
2  çorba kaşığı dolmalık fıstık
2  diş sarımsak
  Tuz, karabiber
  Birkaç dal dereotu
1  kâse yoğurt

1  kg zucchini
500 g ground beef 
1  onion
2  tomatoes
3  tbsp tomato paste
50  g butter
2  tbsp pine nuts
2  garlic cloves
  Salt, pepper
  A few sprigs of dill weed
1  bowl yoghurt

Üzeri için:
For the sauce

1  kâse sıcak su
1  çorba kaşığı domates  
  salçası

1  bowl hot water
1  tbsp tomato paste

YAZI & FOTOĞRAFLAR
WORDS & PHOTOS 
Group Medya Arşivi/Archives
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Soğan ve 
sarımsakları soyup 
kıyın. Domatesleri 
soyup küp şeklinde 
doğrayın. Tereyağını 
tavada ısıtıp sırasıyla 
kıyma, soğan ve 
sarımsakları kavurun. 
Salça ve domatesi 
ekleyip suyunu salıp 
hafif çekene kadar 
pişirin. Dolmalık 
fıstıkları, tuz ve 
karabiberini ekleyip 
tatlandırdıktan sonra 
ocaktan alın. Ilımaya 
bırakın. Kabakların 
kabuklarını hafifçe 
kazıyın. Enine ikiye 
kesip içini kabak 

oyucuyla temizleyin. 
Kıymalı karışımı 
kabakların içlerine 
paylaştırın. Tencereye 
dik olarak yerleştirin.  
1 kâse sıcak suda 
domates salçasını 
inceltip tencereye 
aktarın. Orta ateşte 
kabaklar 
yumuşayıncaya kadar 
pişirin. İsteğe göre 
yoğurt ve yağda 
kavrulmuş kırmızı toz 
biber ve dereotu ile 
servis yapın.

Peel and mince the 
onions and garlic. 
Peel the tomatoes 
and cut them into 

cubes. Heat the 
butter in a frying pan, 
add the ground beef, 
onions and garlic and 
sauté. Add the tomato 
paste and tomatoes, 
and cook until some 
of the liquid from the 
tomatoes is 
absorbed. Add the 
pine nuts and salt and 
pepper to taste. 
Remove from the 
stove and allow the 
mixture to cool. 
Scratch the zucchini 
skins lightly with a 
fork, cut them in half, 
and remove most of 
the flesh from inside. 
Stuff the zucchinis 

with the ground-beef 
mixture, and then 
place them so they 
are standing upright in 
a saucepan. Stir 
together the tomato 
paste and hot water 
to create a thin sauce, 
and pour over the 
zucchini. Cook 
covered over medium 
heat until the zucchini 
have softened. You 
can serve this with 
yoghurt, some 
paprika that has been 
sautéed in butter, and 
a sprig of dill weed.

4 
KİŞİLİK  4 SERVES



Mutfak robotuna 
haşlanmış nohutu, tahini, 
zeytinyağını, kırmızıbiberi, 
limon suyunu ve tuzu aktarın. 
Pürüzsüz bir kıvam elde 
edene dek çekin. Humusu 
servis tabağına yayın. 

Üzerine isteğe göre 
zeytinyağında kavrulmuş toz 
biber gezdirin. Servis yapın.

Place the cooked chick 
peas, tahini, olive oil, paprika, 
lemon juice and salt in a food 
processer and blend until 

smooth. Spread the hummus 
onto a serving dish, and 
garnish with paprika sautéed 
in butter to taste. Serve.

HUMUS
Hummus 

1  su bardağı haşlanmış  
  nohut
1  çay bardağı tahin
1  kahve fincanı sızma  
  zeytinyağı
2  tatlı kaşığı kırmızı toz biber
2  limonun suyu
  Tuz

1  cup cooked chick peas
½  cup sesame tahini
¼  cup extra virgin olive oil
2  tsp paprika
  Juice of 2 lemons
  Salt
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4 
KİŞİLİK  4 SERVES





Pirinci bol suyla yıkayıp 
süzün. Tereyağının yarısını 
tencerede eritip kıyılmış 
soğanı ve kıymayı kavurun. 
Pirinci ekleyip kavurmaya 
devam edin. Tuz, salça ve 
karabiberini ekleyip 
tatlandırın. Ocaktan alın. 
Soğumaya bırakın. Asma 
yapraklarını kaynar suda 
birkaç dakika haşlayıp süzün. 
Bir tanesini tezgâhın üzerine 
yayıp 1 tatlı kaşığı dolusu iç 
malzemeden ortasına yayın. 
Sarma şeklinde sarın. İç 
malzeme bitene dek 
yaprakları sarmaya devam 
edin. Pirzolaları tabanı düz bir 

tencereye dizin. Üzerlerine 
yaprak sarmaları yerleştirin. 
Sarmaların üzerini 
geçmeyecek kadar su 
ekleyin. Kıyılmış sarımsaklar, 
bir limonun suyu ve küçük 
parçalar hâlinde tereyağını 
serpin. Sarmaların üzerini 
ısıya dayanıklı düz bir tabakla 
örtün. Tencerenin kapağını da 
kapatıp kısık ateşte pişirin. 
Taze kekikle süsleyip sıcak 
servis yapın.

Wash and strain the rice. 
Melt half the butter in a frying 
pan. Sauté the minced onion 
and ground beef, add the rice, 
and continue cooking. Add 

salt, pepper and tomato paste 
to taste. Remove from the 
heat and leave to cool. Cook 
the grape leaves in boiling 
water for a few minutes and 
then strain. Spread out one of 
the leaves on the countertop, 
place a teaspoon of the filling 
across the center of the leaf, 
and roll, tucking the ends in. 
Continue with the remaining 
leaves until all the filling is 
used up. Place the lamb 
chops in a flat-bottomed pan. 
Lay the stuffed grape leaves 
on top, and add a small 
amount of water (so that the 
leaves remain uncovered). 
Sprinkle some chopped 
garlic, lemon juice and small 
bits of butter on top. Weight 
down the grape leaves with a 
heat-resistant plate. Cover 
and cook on low heat until 
done. Garnish with fresh 
thyme, and serve hot. 

PİRZOLA 
YAPRAK SARMA
Lamb Chops with 
Stuffed Grape 
Leaves

600	gram	asma	yaprağı
500 gram kuzu pirzola
400	gram	kıyma
4	 	 çay	bardağı	pirinç
100	 gram	tereyağı
1	 	 adet	orta	boy	soğan
1	 	 diş	sarımsak
1	 	 adet	limon
1	 	 çorba	kaşığı	domates		
	 	 salçası
  Tuz, karabiber

600 g grape leaves
500 g lamb chops
400	g	ground	beef
2  cups rice
100 g butter
1	 	 medium	onion
1  clove garlic
1	 	 lemon
1  tbsp tomato paste
Salt, pepper
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4 
Kİ

ŞİL
İK  4 SERVES





Pirinci sıcak suda 10 
dakika beklettikten sonra bol 
suyla yıkayıp süzün. Kuru 
biber ve patlıcanları kaynar 
suda 10 dakika haşlayın. İç 
malzemesi için soğanları 
soyup küp şeklinde doğrayın 
ve çukur bir kaba alın. Kıyma, 
kıyılmış maydanoz, nane, 
sarımsak, pirinç, nar ekşisi, 
tuz ve karabiberini ilave edip 
karıştırın. Dolmaların iç 
malzemesi hazırdır. 
Patlıcanları ve biberleri 
süzün. İç malzemeden bir 
miktarını alıp çok 
bastırmadan içlerine 
doldurun. Dolmaları tabanı 

düz bir tencereye dizin. 
Salçalı su için salçalar ve   
2 bardak ılık suyu karıştırın. 
Dolmaların yarısına gelecek 
kadar salçalı su ilave edin. 
Kısık ateşte 50 dakika pişirin. 
Yoğurt ve yeşil salata ile 
servis yapın.

Soak the rice in hot water for 
10 minutes, rinse well and 
strain. Boil the dried peppers 
and eggplants for 10 minutes. 
For the filling, peel the onions, 
cut into cubes and then place 
in a deep bowl. Add the 
ground beef, chopped 
parsley, mint, garlic, rice, 
pomegranate vinegar and 

salt and pepper. Now that 
you have prepared the filling, 
strain the eggplants and 
peppers, and stuff them 
lightly. Place the stuffed 
vegetables on the bottom of 
a saucepan. Stir the tomato 
and pepper pastes together 
with two glasses of warm 
water and pour over the 
vegetables so that they are 
half-covered. Cook on low 
heat for 50 minutes. Serve 
with yoghurt and a green 
salad.

ETLİ KURU 
DOLMA
Stuffed Dried 
Vegetables

15	 	 adet	kuru	patlıcan
15  adet kuru biber
500	gram	köftelik	kıyma
2	 	 adet	orta	boy	soğan
1	 	 demet	maydanoz
1/2		 demet	taze	nane
4-5	 diş	kıyılmış	sarımsak
2	 	 su	bardağı	pilavlık	pirinç
1	 	 çorba	kaşığı	nar	ekşisi
1	 	 çay	bardağı	ayçiçeği	yağı
3	 	 çorba	kaşığı	domates		
	 	 salçası
1	 	 tatlı	kaşığı	biber	salçası
	 	 Tuz,	karabiber

15	 	 dried	eggplants
15	 	 dried	green	peppers
500		g	ground	beef
2	 	 medium	onions
1	 	 bunch	parsley
½	 	 bunch	fresh	mint
4-5	 minced	garlic	cloves
2	 	 cups	rice
1	 	 tbsp	pomegranate	vinegar
½	 	 cup	sunflower	oil
¼	 	 cup	tomato	paste
1	 	 tsp	red	pepper	paste
	 	 Salt,	pepper
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8 
Kİ

ŞİL
İK  8 SERVES





Şerbet için tozşeker ile 
suyu birkaç taşım kaynatın. 
Ocaktan alıp soğumaya 
bırakın. Kadayıfı geniş bir fırın 
tepsisine yayın. Tereyağını 
eritip üzerine dökün. 
Kadayıfları alt üst ederek 
yağını her tarafa yedirin. 
Kadayıfın yarısını ayrı bir yere 
alın. Tepsideki kadayıfların 
üzerine peynirleri yerleştirin. 
Kalan kadayıfları da 
peynirlerin üzerine yayın. 
Elinizle iyice bastırıp önceden 
ısıtılmış 190 dereceye ayarlı 

fırında kadayıflar iyice 
kızarıncaya kadar pişirin. 
Künefeyi fırından alıp şerbetini 
dökün. Sıcak servis edin.

For the syrup, bring the 
sugar to a boil and let it cook 
for a few minutes, then 
remove it from the stove and 
let it cool. Spread the 
shredded wheat on a large 
oven tray. Melt the butter and 
pour over the shredded 
wheat so that it is well 
covered, and then set aside 
half of the shredded wheat 

temporarily. Spread the 
cheese onto the shredded 
wheat in the oven tray. Then, 
place the remaining shredded 
wheat on top, and press 
down firmly with your hands. 
Place the shredded wheat in 
an oven that has been 
pre-heated to 190°C, and 
cook until it is browned well. 
Remove the shredded wheat 
from the oven, and pour the 
syrup on top. Serve hot. 

KÜNEFE
Cheese-Stuffed 
Shredded Wheat 
Dessert 

500 gram tel kadayıf

250 gram tuzsuz ve yağlı taze 
peynir

125 gram tuzsuz tereyağı

4 su bardağı tozşeker

5 su bardağı su

500 g fresh shredded wheat 
250 g unsalted full-fat, fresh  
  cheese
125 g unsalted butter
4  cups sugar
5  cups water

Gastronomi ••• gastronomy
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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 40 ÜLKEDE 103  NOK TAYA TARIFELI SEFERLER DÜZENLIYOR.
PEG ASUS AIRLINES OFFERS 33 DOMESTIC AND 70 INTERNATIONAL FLIGHTS TO  40 COUNTRIES  AND 103 CITIES.



UÇUŞ AĞIMIZ 
Our flight network

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

Yolcu hakları hakkında bilgilendirme ... INFORMATION ABOUT PASSENGER RIGHTS

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

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

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

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

WHAT THE BENEFITS OF ONLINE 
CHECK-IN ARE:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ONLINE CHECK-IN YAPILIR
CHECK IN ONLINE

HIZLI BAGAJ TESLİMİ
FAST BAGGAGE DROP-OFF

KAPIYA GİDİLİR
GO TO GATE

BİNİŞ KARTI-MOBİL BARKOD
BOARDING PASS-MOBIL BARCODE

SADECE EL BAGAJI
ONLY HAND BAGGAGE

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

UÇUŞ AĞIMIZ 
Our flight network

Yolcu hakları hakkında bilgilendirme ... INFORMATION ABOUT PASSENGER RIGHTS

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

EL BAGAJI
HAND BAGGAGE

LIQUIDS SUBJECT TO 
RESTRICTIONS:

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

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

 Shaving foams, deodorants, all pastes 
including toothpaste

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

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

APPLICATION: 
Each passenger may carry one transparent 
plastic bag.

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

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

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

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

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

EXCEPTIONS:
 Exceptions will be made for special 

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

KISITLAMAYA DÂHIL 
OLAN SIVILAR:

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

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

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

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

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

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

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

sıvı miktarına bakılmaksızın geçirilmesine 
müsaade edilmez.

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

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

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

ISTISNALAR: 
 Özel durumlar göz önünde bulundurularak 

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

El Bagajında Sıvı Taşıma Kısıtlaması
REGULATION FOR LIQUIDS CARRIED IN HAND BAGGAGE

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

The regulations on restrictions on 
liquids that air travellers are allowed to 
carry on board in their hand baggage 
apply for domestic and international 
flights. Liquids subject to hand baggage 
restrictions may be carried in hold 
baggage in accordance with the 
regulations of airline management. Hand/
carry-on baggage is luggage passengers 
carry on the plane with them after going 
through the last security checkpoint.
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Transfer (Bağlantılı) Uçuşu Olan Misafirlerin Dikkatine
FOR THE ATTENTION OF OUR TRANSFER GUESTS  from Sabiha Gökçen Airport

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

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

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

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

DOMESTIC FLIGHTS 
 All connecting guests on Pegasus Airlines International 

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

INTERNATIONAL FLIGHTS 
 All connecting guests on Pegasus Airlines International 

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

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

EL BAGAJI
HAND BAGGAGE

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

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

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

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

Pegasus Kiosklarıyla Havalimanında Daha Az Bekleyin
WAIT LESS AT THE AIRPORT WITH PEGASUS KIOSKS
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Pegasus Kiosklarıyla Havalimanında Daha Az Bekleyin
WAIT LESS AT THE AIRPORT WITH PEGASUS KIOSKS

SUDOKU

KOLAY Easy ORTA Medium
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Pilota yardım et Help the pilot
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Çalgı

Işınım dozu
birimi

Numara
(kısa)

Rusça evet
Acınma,
yerinme

Gümüşün
simgesi

Yer, taban

Bir cetvel

Radyumun
simgesi

Kuzu sesi

Metal 
olmayan 

elementler
Kuyruklu-

yıldız

Basılı bir
medya 
organı

Bir deniz 
adı Baş çoban
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CROSSWORD

Call

Actress in
the picture

Small foot-
hold used in

climbing 
Kind of court

Small boat
powered by

pedalling

Dye after
knotting the

fabric 
Josh

Delivers 
a hard 
blow to

".... calls?"

A chip,
maybe

"Bye now" Don't 
believe it

Prefix
meaning not

Ace
A pint,
maybe

Boring
Conk out

Be that 
as it may

H+, e.g.
Hound

Court

All the 
rage

Symbol of
Nobelium

Long, 
dismal cry

Disgrace
Coupler Open, as a

bottle Hold back

John, to
Ringo
Choir 

member

"Star Trek"
rank: Abbr.

Action film
staple Moray, e.g.

Carpenter's
groove

Bubkes

Check 
(out)

Objective
form of "I"
Following

orders
Reappe-
arance of
an earlier

characteristic
Biddy

2002 Winter
Olympics 

locale
Be theatrical

Biblical
shepherd 

Kind of 
column

Taboos

A type of
missile Any thing

"A" before a
vowel sound

Kind of 
element

J. Edgar
Hoover's

org.

Animal
house

Holiday
music

Booty Absorbed,
as a cost

Behind

Left-hand
page

Economical

"Do .... 
others as..."

Jumper

Exec's 
note

Crow's
home

Masked man
with a stick

Harts'
mates

Parties

Bind

Canaanite
deity Ancient 

She was 
Virginia
Woolf 

100 kurus

Allergic 
reaction 

Audition
tape

Aces, 
sometimes 

Amigo Baby grand,
e.g.

Altar 
avowal

Hesitate
Film crew
member

Aquarium
fish

Make 
understand

Cut, maybe #1 spot

Indian
dishes Witness ".... next?"
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CEVAPLAR I ANSWERS

Resimdeki
aktör

Ayakkabı
çekeceği

Deve semeri

Bir tatlı türü

Dilsiz

Alacak, borç
Su

Bir tür geyik

Misket
limonu

Teşhis

Bir burç adı

Soru eki

Lityumun
simgesi

Hamam-
böceği

Bir tatlı 
su balığı

İlgeç
Azık, gıda

Bir kümes
hayvanı

İnce alay

İstek, arzu
Tasvip

Nezle

Fas plakası

Yay silahı

Soyluluk
Eksik, 

bitmemiş

Garez

Kalsiyum
simgesi

Valide

Bir tür
sedef

Yaratılış
özelliği
Kefalet
veren

Başlıca,
esasi

Bulmaya
çalışma

Evrenpulu
Saygı 

duruşunda
boru sesi

İlave

Eskimo
kayığı

Haberci

Ucu yanık
odun

Çatı, dam

Bir ilimiz
Gönenç Bir tür 

baharat Hainlik

Tesir

Gazete
ilavesi

Familya
Beddua

“... Stone”
(sinema

yönetmeni)
Bir nota

Anekdot
Gerçek Lanetli

Rusya’da 
bir ırmak

Merkep

Bir meyve
Fena değil

Dadı

İstanbul’un
bir ilçesi

Bağıntı,
görelik

Mantık

Aksaklık

Hicap
Bayrak

Hayır karşıtı

Taht
Lale

bahçesi

Mizaç

Kir izi

Aslan, 
at saçı

Amaç Paraguay
çayı

İstanbul’un
bir ilçesi

Çalgı

Işınım dozu
birimi

Numara
(kısa)

Rusça evet
Acınma,
yerinme

Gümüşün
simgesi

Yer, taban

Bir cetvel

Radyumun
simgesi

Kuzu sesi

Metal 
olmayan 

elementler
Kuyruklu-

yıldız

Basılı bir
medya 
organı

Bir deniz 
adı Baş çoban

K H L M K T M
K E R A T A A L A B A L I K

N E V A L E İ R O N İ A
T A V U K D U M A Ğ I O K

N A T A M A M C A A N A
K İ N N A T U R A A S A L

M İ K A A R A M A
T İ E K U L A K

R U F E S E
İ Z M İ R E T K İ

A İ L E E K A H
L A F O K A

F I K R A M E L U N
O E H Ş İ L E

İ Ğ D E İ A A E V E T
L A L E Z A R L E K E

H U Y S A R I Y E R R E M
E S E F Z E M İ N R A

D A A M E T A L K O M E T
G A Z E T E E G E E K E

Call

Actress in
the picture

Small foot-
hold used in

climbing 
Kind of court

Small boat
powered by

pedalling

Dye after
knotting the

fabric 
Josh

Delivers 
a hard 
blow to

".... calls?"

A chip,
maybe

"Bye now" Don't 
believe it

Prefix
meaning not

Ace
A pint,
maybe

Boring
Conk out

Be that 
as it may

H+, e.g.
Hound

Court

All the 
rage

Symbol of
Nobelium

Long, 
dismal cry

Disgrace
Coupler Open, as a

bottle Hold back

John, to
Ringo
Choir 

member

"Star Trek"
rank: Abbr.

Action film
staple Moray, e.g.

Carpenter's
groove

Bubkes

Check 
(out)

Objective
form of "I"
Following

orders
Reappe-
arance of
an earlier

characteristic
Biddy

2002 Winter
Olympics 

locale
Be theatrical

Biblical
shepherd 

Kind of 
column

Taboos

A type of
missile Any thing

"A" before a
vowel sound

Kind of 
element

J. Edgar
Hoover's

org.

Animal
house

Holiday
music

Booty Absorbed,
as a cost

Behind

Left-hand
page

Economical

"Do .... 
others as..."

Jumper

Exec's 
note

Crow's
home

Masked man
with a stick

Harts'
mates

Parties

Bind

Canaanite
deity Ancient 

She was 
Virginia
Woolf 

100 kurus

Allergic 
reaction 

Audition
tape

Aces, 
sometimes 

Amigo Baby grand,
e.g.

Altar 
avowal

Hesitate
Film crew
member

Aquarium
fish

Make 
understand

Cut, maybe #1 spot

Indian
dishes Witness ".... next?"

D T P T S A C
N I C O L E K I D M A N I M

A L E D I E A N Y W A Y
B L A H A D D I C T H O T

Y O W L Y O K E I H
N O L O O E N S U Z I

D A D O N M E
N I L S C O P E

U T A H A B E L
E M O T E O P E D

A N D E N
M I R V F B I O

T A I L L E A N
V E R S O U N T O

M E M O T G F E T E S
E T H E H O U R S

B A A L P I A N O I D O
G R I P E N L I G H T E N

T E T R A E D I T A C M E
D H A L S S E E W H O S
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Pilota yardım et 
Help the pilot
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