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PEGASUS İLE

EVİNİZDEN HAVAALANINA
HAVAALANINDAN EVİNİZE

SADECE 19,90 TL

FROM YOUR HOME TO THE AIRPORT AND FROM THE AIRPORT TO YOUR HOME

FOR JUST 19,90 TL WITH PEGASUS
DETAYLAR İÇİN FOR DETAILS cars.flypgs.com

SF/PG 134

3 aylık hediye
Netflix sadece
Vodafone Red’de
Ödüllü orijinal dizi ve filmlerin
keyfini çıkarın.

Vodafone

NETFLIX ORİJİNAL DİZİSİ

Tüm bölümler şimdi yayında

Hediye Netflix; Red Elite, 4.5G Red 10 ve Red Elite’te geçerlidir.
Hediye Netflix üyelikleri dışında, diğer Red Tarifelerindeki aboneleri aylık 9,90 TL’ye 3 ay yurtiçinde geçerli aylık 1 GB paket alımlarıyla faydalanabilmektedir. 3 aylık Netflix üyeliği otomatik tanımlanır. Yeni
gelen ve mevcut aboneler içindir. Standart Netflix üyeliği (aynı anda 2 cihazdan yayın/HD) için geçerlidir. İzlemek için ayrıca üretilip, satılan Netflix uyumlu cihaz ve internet bağlantısı gereklidir. Netflix hakkı
devredilemez, paraya çevrilemez, değiştirilemez veya birleştirilemez. 3 ay sonunda isteğe göre, Netflix üyeliği aylık 27,99 TL’lik standart paketle mevcut üyelik koşulları kapsamında ücretlendirilecektir, aksi
takdirde otomatik sonlandırılacaktır. Değişiklik hakkı Vodafone ve Netflix’te saklıdır. Kampanya 29.10.2016 - 25.03.2017 tarihleri arasında geçerlidir. Detaylar: netflix.com/termsofuse ve vodafone.com.tr

Her ekranda sizinle

Giriş ••• entry

YENI UÇUŞ NOKTALARIMIZLA
BÜYÜMEYE DEVAM EDIYORUZ

Mehmet T. NANE
Pegasus Hava Yolları
Genel Müdürü
Pegasus Airlines CEO
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Saygıdeğer misafirlerimiz,
Tarifeli uçuşlarımıza başlamamızın
11’inci yılında, büyümemizi uçuş
ağımıza eklediğimiz yeni noktalarımızla
sürdürüyoruz. Kasım ayında satışına
başladığımız Ankara-Kiev-Ankara ve
İstanbul-Mineralnye Vody-İstanbul
uçuşlarımıza Aralık ayı itibarıyla
başlıyoruz. Dünyanın daha fazla ülke ve
şehrine ucuz biletlerimiz ile yolculuk
yapabilmeniz için çalışmalarımız tüm
hızıyla devam edecek.

WITH NEW FLIGHT
DESTINATIONS, WE’RE
CONTINUING TO GROW
Dear guests
On the 11th anniversary of our first
scheduled flight, we continue to grow
and add new flight destinations to our
networks. Tickets for our flights between
Ankara-Kiev-Ankara and IstanbulMineralnye Vody-Istanbul went on sale
in November, and our flights will begin
this month. We’ll continue to work
tirelessly so you can travel to more cities
and countries at cheap prices.

Secure Drive iş birliğimiz
büyük ilgi gördü
Ekim ayının sonunda başladığımız Secure
Drive iş birliğimiz kapsamında İstanbul,
Ankara ve İzmir’de eviniz ile havaalanı
arasında 19,90 TL’ye geliş ve gidiş
yönlerinde paylaşımlı transfer hizmetine
gösterdiğiniz büyük ilgi için teşekkür
ederiz. Siz misafirlerimize kolaylık ve daha
iyi hizmet sunmak amacıyla başlattığımız
bu ayrıcalıklı uygulamamızı Aralık ayında
da aynı fiyatla sunmaya devam ediyoruz.

Our partnership with Secure
Drive proves a success
Thanks for your interest in our
partnership with Secure Drive which we
began at the end of October and which
offers shared transfers for 19.90 TL per
person between your home and the
airport in Istanbul, Ankara, and İzmir,
a success. We’ll continue to run this
special offer through December at the
same rate, and keep trying to make our
guests’ journeys easier and better.

Yeni yıl, yeni seyahatler,
yeni anılar
Yoğun gündemiyle geride bıraktığımız
2016, zorlayıcı koşullarına rağmen
yatırımlarımızı sürdürdüğümüz bir yıl oldu.
Pegasus Hava Yolları olarak, kurulduğumuz
günden bu yana seyahat etmenin özgürlük
olduğuna inanıyoruz. Siz de sevdiklerinize
farklı deneyimler yaşatmak ve yeni anılar
biriktirmelerine vesile olmak için 40 ülkede
102 noktaya uzanan uçuş ağımız içerisinden
bir seyahat hediye edebilirsiniz.

New year, new journeys,
new memories
We’ve left 2016 and its hectic events
behind, and despite the difficulties, we
continued to invest during the past year.
As Pegasus Airlines, we have believed
since the day we began that travel means
freedom. If you want to give your loved
ones the gift of new experiences and new
memories, you can buy them a flight,
choosing from our 102 destinations in 40
countries.

Tüm Pegasus Ailesi adına, 2017 yılının tüm
dünyamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını
temenni eder, sağlıklı, mutlu ve barış dolu
günler dilerim.

On behalf of the entire Pegasus Family, I
wish you a healthy, happy, and peaceful
year, and the same for our country and
the rest of the world.

Yeni anılar biriktirmek üzere,
Keyifli uçuşlar.

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

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

Kerim AÇIKGÖZ

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

enderp@groupmedya.com

REKLAM GRAFIK

Advertorial Graphic
Mesut ÖZTÜRK

mesuto@groupmedya.com

BASKI PRINTING
PROMAT Basım Yayın San. ve Tic. A.Ş. Orhangazi Mahallesi 1673. Sokak No: 34 Esenyurt-İstanbul Tel: 0212 622 63 63
info@promat.com.tr www.promat.com.tr
BASKI YERI VE TARIHI-PUBLISHING PLACE AND DATE İstanbul, Kasım 2016 / November 2016
YAYIN TÜRÜ - PUBLICATION GENRE Yerel Süreli Yayın / National Periodical Publication ISSN: 2149-8547
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ALMANYA BILET HATTI - GERMANY TICKET LINE 069120063505
İNGILTERE BILET HATTI - UK TICKET LINE 03333003500
FRANSA ÇAĞRI MERKEZI - UK 0170060140
İTALYA - ITALY 0645226934
İSPANYA BILET HATTI - SPAIN TICKET LINE 9 11123877
HOLLANDA- NETHERLANDS 0 202626924
NORVEÇ- NORWAY 21959265
DANIMARKA - DENMARK 78774491
İSVEÇ- SWEDEN 0 840308782
BIRLEŞIK ARAP EMIRLIKLERI - UNITED ARAB EMIRATES 043578128
LÜBNAN BILET HATTI - LEBANON 01369869
İSVIÇRE BILET HATTI - SWITZERLAND TICKET LINE 0445510018
UKRAYNA BILET HATTI - UKRAINE TICKET LINE 0800505510
GÜRCISTAN BILET HATTI - GEORGIA TICKET LINE 0322400040
ROMANYA BILET HATTI - ROMANIA TICKET LINE 0213079175
IRAK (ERBIL) BILET HATTI - IRAQ (ERBIL) TICKET LINE 07508955020
KOSOVA BILET HATTI PBX - KOSOVO TICKET LINE PBX 038225810
KAZAKISTAN BILET HATTI - KAZAKHISTAN TICKET LINE 07508955020
AVUSTURYA BILET HATTI - AUSTRIA TICKET LINE 012675322
İSRAIL BİLET HATTI - ISRAEL TICKET LINE 037208299
KUVEYT BILET HATTI - KUWAIT TICKET LINE 22447709
BAHREYN BILET HATTI - BAHRAIN TICKET LINE 17212033
KATAR BILET HATTI - QUATAR TICKET LINE 44421807 / 44420961
AZERBAYCAN - AZERBAIJAN 0125980598 / 0705980598 / 0555980598
/0505980598
MISIR (HURGHADA/ SHARM EL-SHEIKH )- EGYPT TICKET LINE
01006038901 / 01000068070
RUSYA - RUSSIA TICKET LINE +74996092878
KKTC - NORTH CYPRUS 0090 850 250 6777
DIĞER ÜLKELER - OTHER COUNTRIES 0090 850 250 67 77

Pegasus Magazine, Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. adına Group Medya ve Bilgi
Teknolojileri A.Ş tarafından T.C. yasalarına uygun olarak yayımlanmaktadır. Pegasus
Magazine’nin isim ve yayın hakkı Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.’ye aittir. Dergide
yayımlanan yazı, fotoğraf ve illüstrasyonların her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden
alıntı yapılamaz. Yazıların sorumluluğu yazarlara, yayınlanan ilanların sorumluluğu ise
sahiplerine aittir.
Pegasus Magazine is published for Pegasus Airlines by Group Medya ve Bilgi Teknolojileri Inc.
in accordance with the laws of the Turkish Republic. The name and publishing rights of Pegasus
magazine are held by Pegasus Airlines. All rights are reserved that pertain to the written
materials, photographs and illustrations published in the magazine. Nothing in this magazine may
be borrowed or reproduced without full credit being given to the source. The written materials are
the sole responsibility of each of the writers, and the advertisements published in the magazine
are the sole responsibility of each advertiser.
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TREND HOT WIRE
18 I SESSİZ SİNEMA GÜNLERİ

SILENT FILM FESTIVAL

18

Sessiz sinemanın eşsiz örnekleri 15-18 Aralık
tarihleri arasında seyirciyle buluşuyor.
Unique examples of silent film takes place this
year between December 15-18.
24 I EKSTRA FRANSIZ: 			
XXF FESTIVAL 			

EXTRA FRENCH: XXF FESTIVAL

24

34

Fransız müzik sahnesinin önemli grupları,
“XXF-Very Very French Festival” kapsamında
konserlerine devam ediyor.
Important bands from the French music scene
continue their concerts as part of the XXF: Very
Very French Festival.
34 I CENEVRE ESCALADE GÜNÜ

ESCALADE DAY IN GENEVA

Esclade, Cenevre’nin Savoy işgalinden
kurtuluşunu kutlamak üzere her yıl
düzenleniyor.
The Escalade Festival is an annual event
celebrating the liberation of Geneva from Savoy
occupation,.
38 I AMSTERDAM IŞIK FESTİVALİ

AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL

Amsterdam, usta ışık sanatçılarının
tasarımlarıyla birer sanat eserine dönüşüyor.
Designs created by master light artists
transform Amsterdam into masterpieces.

38 52

42 I DUBAİ ALIŞVERİŞ FESTİVALİ

DUBAI SHOPPING FESTIVAL

Festival boyunca, dünyaca ünlü markaların
ürünlerini çok uygun fiyatlara bulabilirsiniz.
At the Festival, you can purchase items by
international brand-names at bargain prices.

PORTRE PORTRAIT

42
8 • PEGASUS • ARALIK / DECEMBER 2016

56

56 I MENDERES SAMANCILAR
Bu ayki konuğumuz, usta oyuncu Menderes
Samancılar.
Our guest this month is experienced actor
Menderes Samancılar.
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LIFESTYLE

78 I YILBAŞI 				
KARTPOSTALLARI

NEW YEAR’S POSTCARDS

Yılın son günlerinde sizi üç şehre davet eden
üç kartpostal var!
In the last days of the year, you’ve got three
postcard from three different cities!
104 I FARKLI KÜLTÜRLERİN
BULUŞMA NOKTASI: DOHA

MEETING POINT OF 		
DIFFERENT CULTURES: DOHA

150 I YILBAŞI SOFRANIZI YEREL 		
LEZZETLERLE SÜSLEYİN

ENRICH YOUR CHRISTMAS 		
DINNER WITH LOCAL DISHES

Gaziantep Mutfağı’ndan sofranıza çok
yakışacak, lezzetli tarifleri seçtik.
We picked delicious recipes from Gaziantep
cuisine just for you.
164 I CAMIN BÜYÜSÜ

THE MAGIC SPELL OF GLASS

Doha, farklı ülke vatandaşlarının bir arada
yaşadığı, kozmopolit bir kent.
Doha is a cosmopolitan center accomodating
people from different countries

Usta ellerde bir sanat eserine dönüşen cama
hayran kalmamak imkânsız.
It’s impossible to not be awed by a piece of
glass that masterful hands have transformed
into art.

116 I KONYA’DA VUSLAT GECESİ

170 I SAĞLIK AĞIZDA BAŞLAR

7-17 Aralık tarihleri arasındaki 743’üncü
Vuslat Yıldönümü’ne herkes davetli.
Between December 7-17, the city is inviting
everyone to the 743rd anniversary of Rumi’s
“Reunion” ceremony .

Bu ay sizin için ağız ve diş hastalıklarının
nedenlerini ve tedavi yöntemlerini araştırdık.
This month, we looked into both the causes and
cures for oral and dental-health problems.

REUNION NIGHT IN KONYA

116

HEALTH BEGINS IN THE 		
MOUTH

164

ULUSLARARASI İSTANBUL SESSIZ SINEMA GÜNLERI THE INTERNATIONAL ISTANBUL SILENT FILM FESTIVAL

••• trend

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

Trend ••• hot wire
FESTİVAL FESTIVAL

Gezici Festival
22 Yaşında
Ankara Sinema Derneği’nin düzenlediği Gezici Festival, 22’nci
yolculuğuna 25 Kasım’da Ankara’dan başladı. 25 Kasım-1 Aralık
arası başkentteki gösterimlerinin ardından, 2-4 Aralık tarihleri
arasında Sinop’a konuk olan festival, yolculuğunu 5-6 Aralık’ta
Kastamonu’da tamamlıyor. Festival, seyircisine bu yıl da birçok
sürpriz yaşatıyor. “Dünya Sineması”, “Türkiye 2016”, “Kısa
İyidir”, “Çocuk Filmleri” gibi klasikleşen bölümlerinin yanı sıra
özel bölümleri ve konuklarıyla da dikkat çeken festivalde bu yıl
“Sinemanın Altın Çağı/Reha Erdem Seçkisi”, “Kiarostami: Yarım
Kalan Sözler”, “Sükût Altındır: Buster Keaton”, “Yeşilçam’dan
YouTube’a Erkeklik Hâlleri” ve “Osmanlı’dan Manzaralar II” adları
altında özel bölümler ve sunumlar gerçekleştiriliyor. Festivalde
“Kısa İyidir” ve “Çocuk Filmleri” gösterimleri ücretsiz olarak
yapılıyor. ankarasinemadernegi.org

FESTIVAL ON WHEELS TURNS 22
Organised by Ankara Film Union, Festival on Wheels began
its 22nd annual journey from Ankara in November. After
screenings at the capital between November 25–December
1, the festival makes its way to Sinop between December
2-4, after which it concludes its journey in Kastamonu
between December 5-6. This year, too, there are many
surprises in store for festival goers. As well as the usual
categories of "World Cinema", "2016 Turkey", "Short is
Good", "Children's Cinema", there will also be special
categories and guests, and this year's special categories
and talks include "Golden Age of Cinema: Reha Erdem
Selection", "Silence is Golden: Buster Keaton", "Kiarostami:
Half-Complete Words", and "Scenes from the Ottoman
Empire II". Screenings in the "Short is Good" and "Children's
Cinema" categories are free to attend.
ankarasinemadernegi.org
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Trend ••• hot wire
ETKİNLİK EVENT

Yaveş Gari
Slow Food (Yavaş Gıda) Hareketi’nin yerel gıdalar konusunda
farkındalık yaratmak amacıyla 2009 yılından bu yana her
yıl 10 Aralık’ta düzenlediği “Terra Madre Day-Toprak Ana
Günü”ne paralel olarak, Türkiye’de de çeşitli etkinlikler
gerçekleştiriliyor. Hareketin Türkiye’deki destekçilerinden
Yaveş Gari Yerel Grubu’nun düzenlediği IV. Slow Food-Toprak
Ana Günleri ve Yerli Malı Haftası da, bu yıl 5-9 Aralık tarihleri
arasında yapılıyor. Bu yılki etkinliklerin adresi Bodrum, Milas
ve Muğla. Etkinlik kapsamında, Bodrum, Milas ve Muğla’daki
ortaokul, lise ve fakültelerde onkoloji uzmanı, yazar Dr. Yavuz
Dizdar’ın konuşmacı olduğu “Yerel ve Sağlıklı Beslenme ya
da Fastfood” konulu, geniş katılımlı söyleşiler düzenleniyor.
Ayrıca, grup üyeleri 6 Aralık saat 10.00’da Milas Merkez
Pazarı’nda Göce tarhanası ve nohut ekmeği; 9 Aralık saat
10.00’da da, Bodrum Merkez Pazarı’nda Göce tarhanası,
Bodrum gemici peksimeti ve organik Bitez mandalinası
dağıtıyor. facebook.com/bodrumslowfoodbodrum

SLOW DOWN, NOW!
The Slow Food Movement aims to raise awareness about
local food products. Since 2009, Slow Food has organized
an assortment of events in Turkey and around the world to
celebrate mother nature on December 10, “Terra Madre Day”.
This year, the Yaveş Gari Local Food Group, which includes
supporters of the movement in Turkey, has organized Slow
Food-Terra Madre Day IV, which will take place in Bodrum,
Milas and Muğla from December 5-9 during Turkey’s Local
Products Week. As part of the event, middle schools, high
schools and university faculties in the participating towns will
host oncology expert and writer Dr. Yavuz Dizdar for a series
of what are expected to be well-attended talks on “Fast Food
vs Healthy and Local Eating”. In addition, Yaveş Gari members
will be handing out Göce tarhana and chick-pea bread at the
main farmers markets in Milas on December 6 and Bodrum on
December 9 beginning at 10:00 a.m. In Bodrum, the group will
also be distributing sailors’ hard tack and Bitez tangerines.
facebook.com/bodrumslowfoodbodrum
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Trend ••• hot wire
SİNEMA CINEMA

Sessizlikte “Yol
ve Yolculuk!”
Sessiz sinemanın eşsiz örneklerini sinemaseverlerle
buluşturan Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema
Günleri’nin üçüncüsü, 15-18 Aralık tarihleri arasında
Akbank Sanat, İtalyan Kültür ve Fransız Kültür
merkezlerinde seyirciyle buluşuyor. “Yol ve Yolculuk!”
ana temasıyla Kino İstanbul tarafından organize edilen
etkinlikte, İtalya’nın ünlü sinemateki Cineteca di Bologna
ve Hollanda’nın saygın sinema müzesi Eye Filmmuseum
kurumsal ortak olarak yer alıyor. Osmanlı İmparatorluğu
dönemi görüntülerinden Chaplin ve Keaton klasiklerine,
Alman Dışavurumculuğu’ndan “Renkli Sessizler”e kadar
birçok bölümün bulunduğu festivalde yola ve yolculuğa
dair günümüze kalan çok özel filmler gösteriliyor. Ayrıca,
festival bu yıl Cineteca di Bologna’nın direktörü Gian Luca
Farinelli’yi ağırlıyor. sessizsinemagunleri.com

“ROADS AND ROAD TRIPS” IN SILENCE
Now in its third incarnation, the International Istanbul
Silent Film Festival brings unique examples of silent film
to audiences. The festival takes place this year between
December 15-18 at Akbank Sanat and the Italian and
French Cultural Centres. The famous Italian cinematheque
Cineteca di Bologna and the respected Dutch film
museum Eye Filmmuseum have partnered with Kino
Istanbul in putting together the event, which is divided
into various sections focusing on this year’s theme,
“Roads and Road Trips”. The festival includes some very
special historical films on roads and journeys that have
survived up until today, including Ottoman era images,
Chaplin and Keaton classics, German Expressionist films
and “Coloured Silents”. In addition, Cineteca di Bologna
director Gian Luca Farinelli will be a guest at this year’s
festival. sessizsinemagunleri.com
18 • PEGASUS • ARALIK / DECEMBER 2016

Trend ••• hot wire
SANAT ART

Madame Tussauds
İstanbul’da
Dünyanın ünlü balmumu heykel müzesi Madame Tussauds,
dünyada 21’inci merkezini geçen ay İstanbul’da açtı.
Beyoğlu’ndaki Grand Pera binasının ilk iki katında iki bin
metrekarelik bir alanda hizmet vermeye başlayan müzede,
dünyadan ve Türkiye’den tarih, kültür, sanat, spor ve siyaset
alanlarından 55 ünlü ismin balmumu figürü yer alıyor.
Türkiye’den Mustafa Kemal Atatürk, Yaşar Kemal, Mimar
Sinan, Sabiha Gökçen, dünyadan da Albert Einstein, Steve
Jobs, Leonardo DiCaprio ve Madonna, müzede balmumu
heykeli bulunan isimlerden yalnızca birkaçı. Müzede yer alan
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî figürü ise kendisi minyatürler
dışında resmedilmediği için 22’nci kuşaktan torunu
Faruk Çelebi’nin vücut hatları kullanılarak oluşturulmuş.
Ziyaretçilerin balmumu heykelleri yakından inceleyebildiği ve
onlarla fotoğraf çektirebildiği müzenin, her yıl eklenecek
3-4 yeni isimle koleksiyonunun genişletilmesi hedefleniyor.
madametussauds.com/istanbul/tr/
BEYONCE

STEVEN SPIELBERG

JOHNNY DEPP

STEVE JOBS

YASAR KEMAL

MADAME TUSSAUDS IN ISTANBUL
BARIŞ MANÇO

MICHAEL JACKSON
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The world-famous international wax museum Madame
Tussauds last month opened its twenty-first branch in
Istanbul. The museum occupies a 2,000 square meter
space covering the first two floors in the Grand Pera
building in Beyoğlu and features wax figures of 55 famous
names from the worlds of history, culture, art, sports
and politics. Mustafa Kemal Atatürk, Yaşar Kemal, Mimar
Sinan and Sabiha Gökçen from Turkey and other worldrenowned characters such as Albert Einstein, Steve Jobs,
Leonardo DiCaprio and Madonna are just some of the
few famous names done up in wax that you’ll find in the
museum. In order to create a wax replica of Rumi, whose
only likenesses exist in miniatures, Faruk Çelebi, a 22ndgeneration descendent of Rumi, was used as the model.
Visitors are welcome to inspect the wax sculptures from
up-close and to take their photographs with them. The
museum aims to expand its collection by adding three to
four new figures each year.
madametussauds.com/istanbul/tr/

Trend ••• hot wire
SERGİ EXHIBITION

“Kadın,
Deniz, Kuşlar
ve Özgürlük”
Ressam ve heykeltıraş Funda Tarakçıoğlu’nun üçüncü heykel
sergisi “Kadın, Deniz, Kuşlar ve Özgürlük”, 3 Aralık’ta İstanbul
Etiler Key Art Sanat Galerisi’nde açılıyor. Sanatçı, Datça
Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi’nin (UKKSA)
ardından İstanbul’a taşıdığı bu sergisinde yine kadın, deniz,
deniz canlıları, kuşlar ve bütün bunları birleştiren özgürlük
temasını kanatlar kullanarak işliyor. Heykellerinin çoğunda
kullandığı turkuaz cam blok kaideler, sanatçının denize ve
suyun gücüne olan tutkusunu dile getirirken, cam malzemeler
ve bronz figürler birbirini tamamlıyor. Sergi, 13 Aralık’a dek
ziyaret edilebilir. fundatarakcioglu.net

“WOMEN, SEA, BIRDS AND FREEDOM”
Painter-sculptor Funda Tarakçıoğlu’s third solo sculpture
exhibition “Women, Sea, Birds and Freedom” opens at
the Key Art Gallery in Etiler, Istanbul on December 3. The
exhibit, which comes to Istanbul after being displayed at
the Datça International Knidos Culture and Arts Academy
(UKKSA), features images of women, the sea, sea life
and birds, all tied together under the overall theme of
freedom, which is represented by wings. Most of the
sculptures are set on blocks of turquoise glass that
complement the bronze figurines and represent the
artist’s love for the sea and the power of water. The
exhibition is open until December 13.
fundatarakcioglu.net
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En iyiler için alternatif yoktur.
C-Serisi, Mengerler Egemer‘de sizi bekliyor.
/mengerleregemer
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MÜZİK MUSIC

Ekstra Fransız
XXF Festival
Fransız müzik sahnesinin önemli grupları,
“XXF-Very Very French Festival” kapsamında
konserlerine devam ediyor. Kasım ayında İstanbul
Babylon’da başlayan festivalde, hem ünlü hem de
gelecek vadeden gruplar, dinleyicilerle buluşuyor.
Babylon, Altus Kültür-Sanat, İstanbul ve Ankara
Fransız kültür merkezlerinin organizasyonuyla
gerçekleşen festivalin İstanbul ayağında; Fanfaraï
ve Jean Tonique 3 Aralık’ta, La Caravane Passe
4 Aralık’ta, AaRON ise 8 Aralık’ta sahne alıyor.
Festival, 6-16 Aralık tarihleri arasında -ilk kezAnkara’ya taşınıyor. Ankara’daki etkinlikler 6
Aralık’ta, Club Cheval’in If Performance Hall’deki
konseriyle başlıyor. AaRON’un 7 Aralık’ta, Ankara
Hayal Kahvesi’ndeki sahnesiyle devam eden
festivalde, 16 Aralık’ta MEB Şura Salonu’nda,
Nouvelle Vague hayranlarıyla buluşuyor.
babylon.com.tr

EXTRA FRENCH: XXF FESTIVAL
Important bands from the French music scene
continue their concerts as part of the XXF:
Very Very French Festival. The festival, which
began at Istanbul Babylon in November, includes
performances by famous musicians as well
as up-and-coming new groups. Organised by
Babylon, Altus Culture and Arts, and the Istanbul
and Ankara French Cultural Centres, the Istanbul
leg of the festival includes performances by
Fanfarai and Jean Tonique on December 3, La
Caravane Passe on December 4, and AaRON on
December 8. The festival will be bringing acts to
Ankara for the first time between December 6-16.
A gig by Club Cheval at the IF Performance Hall on
December 6 kicks off the Ankara events, which
continue with AaRON at Ankara Hayal Kahvesi on
December 7 and Nouvelle Vague at the MEB Şura
Hall on December 16. babylon.com.tr
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DOĞA NATURE

Kendiyle
Buluşmak
İsteyenlere
Yoga, pilates, koçluk ve farkındalık konularında 10 yıldır
çalışmalar yapan meditatif rehber ve yazar Mert Güler, Aralık
ayında Türkiye’nin birçok kentinde etkinliklerini sürdürüyor.
Kendiyle buluşmak isteyenleri 2014 yılından bu yana çoğunlukla
Büyükada’daki İnziva Evi’nde ağırlayan Mert Güler, 3-4 Aralık’ta
Konya’da “Yoga ve Sufi Kampı”, 10 Aralık’ta İzmir’de “Aşkla
Gülümse-Farkındalık Atölyesi” ve 17 Aralık’ta İstanbul Ataköy’de
“Sema Raksı-Mevlânâ-Aşk-Meditasyon” programları düzenliyor.
Mert Güler’in 31 Aralık ve 1 Ocak’ta yılbaşı için düzenlediği
“Yeni Bir Ben” isimli program ise İstanbul Büyükada’da
gerçekleştiriliyor. mertguler.com

FOR THOSE WHO WANT TO FIND
THEMSELVES

Meditation guide and author Mert Güler has been working
in the fields of yoga, pilates, life coaching and mindfulness
for a decade. In December, he’ll be organizing various
activities in cities across Turkey. Since 2014, Güler
has been hosting events for people who want to find
themselves, mostly at the Retreat House on Istanbul’s
Büyükada. Upcoming events include “Yoga and Sufi Camp”
in Konya on December 3-4; “Smile with Love – Mindfulness
Workshop” in Izmir on December 10; and “Moonlight
Dance – Rumi, Love and Meditation” in Ataköy, Istanbul
on December 17. Güler’s New Year’s event “A New Me”,
scheduled for December 31-January 1 will take place on
Büyükada. mertguler.com
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HABER NEWS

ON THE WAY TO BECOME AN IRONMAN
In recent years, the triathlon – a sport that combines
swimming, cycling and running –has become popular
in many countries around the world, including Turkey.
Triathalon courses vary in distance and include the “Sprint”,
“Olympic”, “Half Ironman” and “Ironman”, all of which require
strength and stamina. Pegasus Running Team Captain
Seyran Güneş successfully completed her first triathlon
in the Half Ironman category. After reigniting her passion
for cycling last year and increasing her motivation, thanks
to her participation in the Pegasus Running Team runs,
Güneş decided to enter an Ironman competition. She then
began a strict training regime. Güneş completed the race
– a 1.9-kilometre swim, 90 kilometres of cycling, and a
21-kilometer run – with a time of 5 hours, 31 minutes, taking
her first steps to becoming an Ironman. flypgs.com

Ironman Olmak
İçin İlk Adımlar

Yüzme, bisiklet ve koşu branşlarını içeren triatlon sporu
birçok ülkede olduğu gibi son yıllarda Türkiye’de de popüler
olmaya başladı. Dayanıklılık gerektiren bu sporun, yarış
mesafelerine göre Sprint, Olympic, Half Ironman, Ironman
gibi farklı kategorileri bulunuyor. Bu kategorilerden “Half
Ironman”a katılan Pegasus Running Team K aptanı Seyran
Güneş ilk yarış deneyimini başarıyla tamamladı. Geçtiğimiz
yıl bisiklete olan tutkusunun tekrar canlanması ve Pegasus
Running Team koşuları ile motivasyonunu arttıran Seyran
Güneş, Ironman yarışmalarına katılmaya karar verdikten
sonra sıkı bir hazırlık süreci geçirdi. 1,9 kilometre yüzme,
90 kilometre bisiklet ve 21 kilometre koşudan oluşan yarışı
toplamda 5 saat 31 dakikada tamamlayan sporcu, Ironman
olmak için de ilk adımlarını atmış oldu. flypgs.com
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GALATASARAY SPOR
KULÜBÜ SPORCULARI
PEGASUS ILE UÇUYOR
GALATASARAY SPORTS CLUB ATHLETES FLY WITH PEGASUS

BOĞAZİÇİ ZİRVESİ
7. KEZ KAPILARINI AÇTI
BOĞAZIÇI SUMMIT OPENED ITS DOORS FOR THE 7TH TIME
Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından bu yıl
7’ncisi düzenlenen Boğaziçi Zirvesi, 29 Kasım–1 Aralık
tarihleri arasında T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde
İstanbul’da gerçekleştirildi. Bugüne kadar yaklaşık
7 bin 500 iş insanını İstanbul’da ağırlayan, Pegasus
Hava Yolları’nın da destek verdiği Boğaziçi Zirvesi,
bu yıl da dünyadan ve Türkiye’den iş insanlarına,
devlet başkanlarına ve bakanlara ev sahipliği yaptı.
T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış
konuşmasıyla başlayan zirve, üç gün boyunca finans,
enerji, telekomünikasyon, inşaat, ulaştırma, sanat ve
spor alanlarında gerçekleştirilen görüşmelerle yeni iş
fırsatlarının adresi oldu.
The 7th Boğaziçi Summit, organised by the
International Cooperation Platform (UIP), took
place this year between November 29-December
1 under the sponsorship of the Office of the
President of the Turkish Republic. To date, the
Boğaziçi Summit, which includes Pegasus Airlines
among its sponsors, has welcomed around 7,500
businesspeople in Istanbul. This year as well,
businesspeople, heads of state and ministers from
Turkey and abroad attended the Summit, which
opened with a talk by Turkish President Recep
Tayyip Erdoğan. For three days, the Summit was
the place for new business opportunities, as talks
took place on finance, energy, telecommunication,
construction, transport, the arts and sport.
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Galatasaray Spor Kulübü Kadın Basketbol,
Erkek Basketbol, Tekerlekli Sandalye
Basketbol, Voleybol, Sutopu, Yüzme, Yelken,
Atletizm, Judo ve Kürek takımları sporcuları,
2016-2017 sezonunda katılacakları yarışma,
turnuva ve maçlar için gidecekleri yurt içi
ve yurt dışındaki şehirlere Pegasus Hava
Yolları ile ulaşacak. Galatasaray Spor Kulübü
sporcularına katılacakları tüm müsabakalarda
başarılar diliyoruz.
The Galatasaray Women’s Basketball, Men’s
Basketball, Wheelchair Basketball, Voleyball,
Water Polo, Swimming, Sailing, Track and Field,
Judo and Rowing teams will be flying with
Pegasus Airlines to tournaments and matches
taking place in Turkey and abroad during the
2016-2017 season. We’d like to wish all the
Galatasary Sports Club athletes success at all
the events in which they will be competing.

Trend ••• hot wire
FESTİVAL FESTIVAL

Cenevre
Escalade Günü
Cenevre’nin Savoy işgalinden kurtuluşunu kutlamak üzere her
yıl düzenlenmeye başlanan Escalade Festivali, 400 yılı aşan
tarihiyle şehrin en önemli etkinliklerinden biri. 1602 yılında
Cenevre şehrini ele geçirmek isteyen Savoy Dükü, ordusuyla
birlikte şehrin etrafını kuşatmış. Ancak, 11-12 Aralık gecesi şehrin
yüksek surlarını aşmak için merdiven kullanan Savoy askerleri,
Cenevrelilerin gösterdiği güçlü direniş karşısında başarısızlığa
uğramış. O günden sonra Cenevreliler, ismini Fransızca
“tırmanış” anlamına gelen “escalade”den alan bu kurtuluş gününü
bir festivalle kutlamaya başlamış. Günümüzde, şehir merkezinde
toplanan halkın özel kostümleriyle davullar eşliğinde yaptığı geçit
törenleri, maskeli balolar ve çeşitli yarışmaları içeren festival,
bu yıl 9-11 Aralık tarihleri arasında gerçekleşiyor. Festivalin
son kutlamaları St. Peter’s Katedrali önünde yakılan dev tören
ateşiyle son buluyor. myswitzerland.com

ESCALADE DAY IN GENEVA

PEGASUS
UÇURUYOR
FLY WITH
PEGASUS

İstanbul
Sabiha Gökçen
Havalimanı’ndan
Cenevre’ye
haftanın dört
günü kış sezonu
boyunca her şey
dâhil 39,99 USD’den
başlayan fiyatlarla
uçabilirsiniz.
You can fly to
Geneva from
İstanbul Sabiha
Gökçen Airport
with Pegasus, four
days a week during
winter season
all-inclusive prices
start at 39.99 USD.
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The Escalade Festival is an annual event celebrating the
liberation of Geneva from Savoy occupation, and with a
history going back more than 400 years, it’s one of the most
important events in the city. In 1602, the Duke of Savoy was
intent on seizing Geneva, so he had his army surround the city.
During the night of December 11-12, the Savoy soldiers climbed
ladders in an attempt to scale the massive walls of the city, but
they were unable to succeed in the face of strong resistance
from the city’s inhabitants. From that day on, the people of
Geneva marked the anniversary of this event with a festival
that takes its name from the French word “to climb”. Today,
people gather in the city centre wearing costumes and parade
around accompained by drumming. There’s also a masked
ball and various competitions. This year’s festival takes place
between December 9-11 and concludes with a huge bonfire in
front of St. Peter’s Cathedral. myswitzerland.com

Trend ••• hot wire
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PEGASUS
UÇURUYOR
FLY WITH
PEGASUS

WINTER SOLSTICE CELEBRATION
İstanbul
Sabiha Gökçen
Havalimanı’ndan
Londra Gatwick
Havalimanı’na
haftanın her
günü, kış sezonu
boyunca 73,99
USD’den başlayan
fiyatlarla
uçabilirsiniz.
You can fly to
London Gatwick
Airport from
İstanbul Sabiha
Gökçen Airport
with Pegasus’ daily
flights during winter
season all-inclusive
prices start at start
at 73.99 USD.

Kış Dönümü
Kutlaması
İngiltere’nin sahil kenti Brighton’da, her sene yılın en uzun
gecesi 21 Aralık’ta, kış dönümünü kutlamak amacıyla ilginç
bir etkinlik düzenleniyor. Etkinlikte şehir sakinleri ellerinde
fenerler ve bu geceye özel kuşandıkları kostümleriyle,
müzikler eşliğinde sahile kadar yürüyüp şarkılar söylüyor,
dans ediyor ve fenerlerini gökyüzüne bırakıyor. Dilekleri
sembolize eden bu kâğıttan fenerler günler öncesinden
büyük bir heyecanla hazırlanmaya başlıyor. İlk olarak
1994 yılında yerel sanat topluluğu “Same Sky” tarafından
düzenlenen “Burning The Clocks (Saatleri Yakmak)”
Festivali’nin geçit törenine bu yıl iki binden fazla kişinin
katılması bekleniyor.
samesky.co.uk
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The English coastal town of Brighton hosts an interesting
event each year to celebrate the winter solstice. On
December 21, the longest night of the year, the town’s
residents gather and walk towards the seaside, carrying
Chinese lanterns and wearing costumes created especially
for the occasion. Accompanied by music, song and dance,
they release the paper lanterns, which represent wishes,
letting them fly up towards the sky. A lot of excitement
goes into creating these lanterns before the actual
event, which was first organised in 1994 by a local arts
organisation, Same Sky. This year, more than 2,000 people
are expected to attend the festival.
samesky.co.uk

İYİ HABERLER BİZDE!
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FESTİVAL FESTIVAL

Amsterdam
Işık Festivali
Son yıllarda, özellikle Avrupa’da ışık festivallerinin
popülerliği giderek artıyor. Karanlık çöktükten sonra şehrin
önemli yapılarının yanı sıra sokak aralarındaki gösterişsiz
yapılar dahi usta ışık sanatçılarının tasarımlarıyla birer
sanat eserine dönüşüyor. Bu yıl beşinci kez gerçekleşen
Amsterdam Işık Festivali’ne katılan uluslararası tasarımcı
ve mimarlar, şehri ışıklı heykeller, projeksiyonlar ve
enstalasyonlarla donatıp izleyenleri büyülüyor.
1 Aralık 2016-22 Ocak 2017 tarihleri arasında gerçekleşen
festival dahilindeki işler, Amsterdam’ın ünlü kanal turlarında
kullanılan ana güzergâh ile kanal çevresindeki yürüyüş
rotaları üzerinde yoğunlaşıyor.
amsterdamlightfestival.com

AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL
Light festivals have been gaining in popularity in recent
years, particularly in Europe. It’s not just a city’s most
important buildings; designs created by master light artists
can transform even small structures on side streets
into masterpieces after darkness falls. The Amsterdam
Light Festival, now in its fifth year, creates a magical
atmosphere as designers and architects from around
the world deck out the city with illuminated sculptures,
projections and light installations. The festival takes place
between December 1, 2016 and January 22, 2017 and is
concentrated along the city’s famous canal tour route and
the walking paths near the canals.

PEGASUS
UÇURUYOR
FLY WITH
PEGASUS

İstanbul
Sabiha Gökçen
Havalimanı’ndan
Amsterdam’a
haftanın her
günü kış sezonu
boyunca her şey
dâhil 60,99 USD’den
başlayan fiyatlarla
uçabilirsiniz.
You can fly to
Amsterdam from
İstanbul Sabiha
Gökçen Airport
with Pegasus’ daily
flights during winter
season all-inclusive
prices start at
60.99 USD.
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amsterdamlightfestival.com
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THE PLACE FOR
CONTEMPORARY DESIGN

Since its inception in 2007, designSUPERMARKET festival
has made a name for itself beyond the borders of the Czech
Republic while at the same time introducing local designers
to the wider world. The festival is a meeting point for design
enthusiasts, designers and anyone looking for interesting
holiday gifts. Original works by local and foreign young
professional designers and talented students, including
accessories, textiles and graphic designs, are exhibited
and sold at the festival. designSUPERMARKET also serves
as a social platform. and takes place between December
8-11 This year the festival takes place in Prague at the Kafka
House, which is located at Number 3, Franz Kafka Square.
designsupermarket.cz

Modern
Tasarımın Adresi
Başarısı Çek Cumhuriyeti’nin sınırlarını aşan, aynı
zamanda yerel tasarımcıları da dünyaya tanıtmayı başaran
designSUPERMARKET Festivali ilk olarak 2007 yılında
gerçekleşmiş. Tasarım meraklıları, tasarımcılar ve yılbaşı
öncesi sevdiklerine ilginç hediyeler arayanların buluşma
noktası olan festival kapsamında, yerel ve ülke dışından
gelen genç profesyoneller ile yetenekli öğrenciler tarafından;
aksesuar, tekstil ve grafik tasarım alanlarında üretilen özgün
çalışmalar sergileniyor ve satışları yapılıyor. Aynı zamanda
sosyal bir platform niteliği taşıyan designSUPERMARKET,
bu yıl 8-11 Aralık tarihleri arasında Prag’da, Franz Kafka
Meydanı 3 numarada bulunan Kafka Evi’nde gerçekleşiyor.
designsupermarket.cz
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DOMINICAN REPUBLIC
HAS IT ALL

Dominican Republic Tourism Board
Office for Turkey, Central Asia, Middle East
optcentralasia@gmail.com
www.facebook.com/godominicanakz

GoDominicanRepublic.com
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PEGASUS
UÇURUYOR

FESTİVAL FESTIVAL

FLY WITH
PEGASUS

İstanbul
Sabiha Gökçen
Havalimanı’ndan
Dubai’ye haftanın
her günü kış
sezonu boyunca
her şey dâhil
155,99 USD’den
başlayan fiyatlarla
uçabilirsiniz.
You can fly to Dubai
from İstanbul Sabiha
Gökçen Airport
with Pegasus’ daily
flights during winter
season all-inclusive
prices start at
155.99 USD.

DUBAI SHOPPING FESTIVAL
Shopping enthusiasts are awaited in Dubai at an annual
festival designed to highlight the country’s special place as
home to the world’s biggest shopping centres. At the
22nd Dubai Shopping Festival, being held this year
between December 26, 2016 and January 28, 2017, not
only can you purchase items by international brand-names
at bargain prices, you can also see concerts and join in
activities featuring celebrities from around the world. The
festival dates coincide with the best time of the year for a
visit to the country in terms of weather. While Turkey finds
itself in the grips of winter, in Dubai, you’ll be able to enjoy
the sun and sea and then rejuvenate yourself with a dip in
the Gulf waters after a tiring shopping trip.
visitdubai.com

Dubai Alışveriş
Festivali
Dünyadaki en büyük alışveriş merkezlerine ev sahipliği
yapan Dubai, bu özelliğini taçlandıran festivali ile bu yıl da
alışveriş tutkunu misafirlerini ağırlamayı bekliyor.
26 Aralık 2016-28 Ocak 2017 tarihleri arasında 22’nci kez
gerçekleşen Dubai Alışveriş Festivali boyunca; dünyaca ünlü
markaların ürünlerini çok uygun fiyatlara bir arada bulabilir,
festivale özel konserleri izleyebilir, dünyadan popüler
isimlerin yer aldığı çeşitli etkinliklere katılabilirsiniz. Festivalin
gerçekleştiği tarihler aynı zamanda ülkenin hava koşullarının
da tatil için en elverişli olduğu zamanlardan biri. Türkiye’de
kışın yaşandığı bir dönemde Dubai’de deniz ve güneşin
tadını çıkarabilir, alışveriş yorgunluğunu Körfez’in sularında
atabilirsiniz. visitdubai.com
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İzlemeden
Olmaz

SİNEMA CINEMA

M U S T - WAT C H

Assassin’s Creed
Genetik koduna ait kilidin
kırılmasıyla atalarının
hatıralarına erişen Callum
Lynch, “Haşhaşiler”
topluluğunun soyundan
geldiğini öğrenir.
Michael Fassbender
ve Marion Cotillard’ı
başrollerde izlediğimiz,
Justin Kurzel’in
yönetmenliğindeki film,
23 Aralık’ta gösterimde.
When the key to his
genetic code is broken,
Callum Lynch gains
access to his ancestors’
memories, and discovers
that he comes from
“Assassins”. Starring
Michael Fassbender
and Marion Cotillard, the
film, directed by Justin
Kurzel, hits cinemas on
December 23.

Çin Seddi (The Great Wall)
ABD’li usta aktör ve senarist Matt Damon’ı bu kez tarihifantastik bir filmde; “Çin Seddi”nde izliyoruz. Yönetmen
koltuğunda “Parlayan Hançerler” ve “Altın Çiçeğin Laneti” gibi
filmleriyle bilinen Çinli yönetmen Zhang Yimou’nun oturduğu
film, 30 Aralık’ta izleyiciyle buluşuyor.
Renowned American actor and scriptwriter Matt Damon stars in
this historical-fantasy. Directed by Chinese director Zhang Yimou,
who is known for such films as “House of Flying Daggers” and
“Curse of the Golden Flower”, “Great Wall” will open in cinemas on
December 30.

Âşıklar Şehri (La la Land)
“Whiplash” filminin
yönetmeni Damien
Chazelle’in yeni projesi
“Âşıklar Şehri”nde
Ryan Gosling,
Emma Stone ve J.K.
Simmons başrollerde.
2016 Venedik Film
Festivali’nin açılışında
gösterilen film, 30
Aralık’ta Türkiye’de
gösterime giriyor.
The latest project from
“Whiplash” director
Damien Chazelle, “La
La Land” stars Ryan
Gosling, Emma Stone
and J.K Simmons.
The film, which was
screened at the opening
of this year’s Venice
Film Festival, will be in
cinemas in Turkey on
December 30.
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Çocuklar
İçin
FOR KIDS

Kartopu Savaşları (Snowtime)
Luke, Sophie ve arkadaşlarının kış tatilinde yaptığı kartopu
savaşlarını anlatan bu bol karlı animasyon, 23 Aralık’ta
çocuklarla buluşuyor. Yönetmenliğini Jean-François Pouliot
ve François Brisson’un üstlendiği filmin senaryosu Normand
Canac-Marquis ve Roger Cantin’a ait.
This snow-filled children’s animation tells the story of the
snowball wars that take place between Luke, Sophie and their
friends over the winter holidays. Directed by Jean Francois
Pouliot and Francois Brisson, screenplay by Normand CanacMarquis and Roger Cantin. In cinemas December 23.

Trend ••• hot wire

Görmeden
Olmaz

SAHNE STAGE

MUST-SEE

Patrias
Flamenko gitaristi Paco Peña’nın İspanyol
şair Federico García Lorca’nın anısına,
büyük ustanın ölümünün 80’inci yılı için
hazırladığı “Patrias” flamenko gösterisi
İstanbul İş Sanat’ta sahneleniyor. Fonda
İspanyol İç Savaşı’nın anlatıldığı oyun, 15
Aralık’ta seyirciyle buluşuyor.
(Patrias) A“Patrias” is a Flamenco show
created by Flamenco guitarist Paco Pena
in memory of Spanish poet Frederio Garcia
Lorca to mark the 80th anniversary of the
great poet’s death. Set against the backdrop
of the Spanish Civil War, the show will be at
İş Sanat Istanbul on December 15.
issanat.com.tr

Çocuklar
İçin
FOR KIDS

Ahududu

Bel Canto

Çocuklar İçin Müzikli Masallar

Joseph Kesselring’in “Arsenic and
Old Lace” adlı komedisi, “Ahududu”
adıyla, bu kez Tiyatrokare tarafından
sahnelere taşınıyor. Başrollerinde
Melek Baykal, Suna Keskin ve Nedim
Saban’ı izlediğimiz oyun 17-18-24, 25
ve 26 Aralık’ta İstanbul’da, 19 Aralık’ta
Kayseri’de, 20 Aralık’ta Aksaray’da ve
21-22 Aralık’ta Ankara’da izleyiciyle
buluşuyor.
(Raspberry) The play “Ahududu
(Raspberry)” is an adaptation of Joseph
Kesselring’s comedy “Arsenic and Old
Lace” staged by Tiyatrokare and starring
Melek Baykal, Suna Keskin and Nedim
Saban. Performances are scheduled for
Istanbul on December 17, 18, 24, 25 and
26; Kayseri on December 19; Aksaray on
December 20; and Ankara on December
21 and 22. tiyatrokare.com.tr

İtalyanca'dan Türkçe’ye “güzel şarkı
söyleme“ olarak çevrilebilecek “Bel
Canto” ekolünün Rönesans’tan
günümüze uzanan yolculuğunu anlatan
müzikal tiyatro şovu “Belcanto-The
Luciano Pavarotti Heritage”, 17 ve
18 Aralık’ta İstanbul’da, Volkswagen
Arena’da sahneleniyor. Gösteri;
12 şarkıcı, 7 müzisyen ve 7 dansçı
tarafından sergileniyor.
(Bel Canto) “Bel Canto” could be translated
as “the art of singing beautifully”, and
the musical “Belcanto – The Luciano
Pavarotti Heritage” tells the story of
this art form from the Renaissance to
the present day. The musical, which
features 12 singers, 7 musicians and
7 dancers, will be at the Volkswagen
Arena in Istanbul on December 17 and 18.

Minik izleyicileri "Andersen
Masalları"nın izinde bir yolculuğa
çıkaran oyun, 11 Aralık tarihinde
İstanbul Levent’teki İş Sanat
Kültür Merkezi'nde ilk gösterimini
yapıyor. Oyuncu ve yönetmen
Yıldıray Şahinler’in yazıp yönettiği
oyunda çocuklar, şarkılar ve
danslarla doyasıya eğleniyor.
(Musical Fairy Tales for Kids) This play
will take its young audience on
a journey inspired by the fairy
tales of Hans Christian Andersen
when it is performed at İş Sanat
Cultural Center in Levent, Istanbul
on December 11. Kids will enjoy this
song-and-dance-filled production
written and directed by actordirector Yıldıray Şahinler.
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Dinlemeden
Olmaz

KONSER CONCERT

Lara Fabian
Albümleri dünya genelinde
20 milyonun üzerinde satan
efsane isim Lara Fabian, 8
Aralık’ta İstanbul Zorlu PSM’de
hayranlarıyla buluşuyor.
Sanatçı, son albümü
“Ma vie dans la tienne”in
tanıtım turnesi kapsamında
sevenlerine eşsiz bir müzik
ziyafeti yaşatıyor.
Lara Fabian’s albums have
sold over 20 million copies
worldwide. On December
8, the legendary performer
will be appearing at the Zorlu
Performing Arts Centre
in Istanbul as part of the
promotional tour for her latest
album “Ma vie dans la tienne”.
A musical feast awaits the
audience. piulive.com

MUST-LISTEN

Levent Yüksel
1993 yılında yayımlandığında
müzik otoritelerince
“dönemini aşan bir albüm”
olarak değerlendirilen
“Med-Cezir”le gönüllere taht
kuran sanatçı, ardından
yayımladığı yedi albümle de
adından sıkça söz ettirdi.
Levent Yüksel, 17 Aralık’ta
Jolly Joker Antalya’da sahne
alıyor.
When it was released
in 1993, Levent Yüksel’s
debut album, “Med-Cezir”,
was hailed by critics as a
timeless achievement, and it
enshrined him in the hearts
of audiences. His seven
subsequent albums have
been just as popular. Levent
Yüksel will be at the Jolly
Joker Antalya on December
17. jjantalya.com

Kenan Doğulu
Kenan Doğulu,
“İhtimaller” adını
taşıyan yeni
albümünden şarkılarla,
10 Aralık’ta Ankara
Jolly Joker Sahnesi’nde
hayranlarıyla
buluşuyor. Bugüne
kadar 14 albüm
yayınlayan sanatçı,
dinleyicilerini
unutulmaz anlara
davet ediyor.
Kenan Doğulu will be
performing songs
from his latest album,
“İhtimaller”, at the Jolly
Joker Stage in Ankara
on December 10.
Doğulu has released
14 albums over the
course of his career,
and he continues
to leave audiences
mesmerised.
jjankara.com

Mozart Group & Krosny
Büyük konser salonlarının ağırbaşlı resmiyetlerinden uzak bir
klasik müzik deneyimi yaşamak ister misiniz? Yanıtınız “Evet!”
ise Mozart Group’un pantomim sanatçısı Irek Krosny ile birlikte,
21 Aralık’ta, İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda
sergileyeceği performansı kaçırmayın.
Would you like to experience an evening of classical music away
from the stiff formality of large concert halls? If the answer is
a resounding “Yes!”, then don’t miss the Mozart Group when
it performs at the Cemal Reşit Concert Hall in Istanbul on
December 21 together with the pantomime artist Irek Krosny.
mozartgroup.net
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KİTAP BOOK

3, 2, 1… Başla! (Naz Aydemir Akyol)
Milli voleybolcu Naz Aydemir Akyol,
çocukluğundan bugüne uzanan
hikâyesini, keyifli bir dil ve birbirinden
renkli görsel anlatımlarla bir kitap
serisine dönüştürmüş. Çocukların
gelişimine, spor ve eğitim konusunda
hayatlarına dokunmaya çalışan kitap,
ABM Yayınevi’nden çıktı.
3, 2, 1... GO!: National Volleyball team
member Naz Aydemir Akyol has
captured her life-story in a series of
books written in a light-hearted style
and filled with colourful images. By
focusing on sports and education,
the book tries to touch children’s
lives and child development.
Released by ABM Publishing.

Okumadan
Olmaz
MUST-READ

Güz Nehri (John Cheever)
Delidolu Yayınları’ndan çıkan
“Güz Nehri”nde, Büyük Buhran’ın
yıprattığı ABD ve ekonomik çöküşün
yansımaları ekseninde anlatılan 13
öykü yer alıyor. Yazar, taşradan
manzaralara yer verdiği öykülerinde
tutkuların ve hayal kırıklıklarının
bireylerin yaşamına etkilerini dile
getiriyor.
FALL RIVER : Just out in Turkish by
Delidolu Yayınları, “Güz Nehri (Fall
River)” contains 13 short stories
that revolve around the theme of an
America worn down by the Great
Depression and economic collapse.
In compelling language, the author
presents stories of individual
passions and broken dreams set
against the rural landscape.

Ölü Kuşların Sessizliği (Başak Sayan)

Kapıda Aşk Var (Özgür Aras)
Aşkın bir “hayal” olduğunu düşünen
modern zaman insanını tam
kalbinden yakalayan yazar, aşkın
insanı şaşırtan, sürprizlerle dolu
hâlini birbirinden tamamen farklı,
ayrı uçlarda yaşayan iki karakterin
öyküsüyle anlatıyor. Kitap, Sayfa6
Yayınları’ndan çıktı.
LOVE IS AT THE DOOR : The author
focuses on the modern phenomena
that love is nothing but an “illusion”,
weaving together the stories of
two disparate characters that
offer proof of the unexpected and
surprising nature of love. The book
is published by Sayfa6 Publications.
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Ölümü intihar gibi görünen bir
maktulün katilini arayan karısının
izinde; nefes kesen hikâyesi,
sürprizli kurgusu ve yalın
anlatımıyla soluksuz okunacak bir
roman, “Ölü Kuşların Sessizliği”.
Kitap, Destek Yayınları’ndan çıktı.
THE SILENCE OF DEAD BIRDS : A man’s
murder has been set up to look like
a suicide, and his wife searches for
his killer. With its suspense-filled
plot, surprising twists and vivid
storytelling, you’ll want to read this
novel in one sitting. Published by
Destek Publications.

YENİ SEZONA
110’LA GİRİYORUZ!
110 KM. bağlantılı pist, suni karlama üniteleriyle
12 Aralık’ta sezona “merhaba” diyoruz.
Erken rezervasyon için
info@magnahotels.com

facebook/MagnaHotels

instagram/MagnaHotels
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HABER NEWS

PEGASUS GETS IATA CERTIFICATION
Pegasus Airlines has received accreditation from the
International Air Transport Association (IATA) indicating the
airline to be in compliance with the IATA’s Ground Operations
Manual (IGOM). The IATA-IGOM defines ground procedures,
minimum requirements, best practices and current knowledge
to ensure a safe, secure and efficient environment for ground
operations staff. Pegasus has been certified to be in full
compliance with IGOM minimums, and it is the first commercial
airline in Turkey and only the eighth in Europe to receive this
certification from IATA. “Pegasus Airlines has made a great
contribution to Turkish civil aviation”, said IATA Regional Director
for Turkey, Azerbaijan and Turkmenistan Funda Çalışır, as she
presented the certificate to Pegasus Airlines Vice President for
Ground Operations Boğaç Uğurluteğin at a certificate award
ceremony attended by IATA and Pegasus management.
flypgs.com

Pegasus
IATA’dan
Tescillendi
Pegasus Hava Yolları, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği
IATA’nın, yer işletme operasyonlarını yürüten personelin
emniyetli, güvenli ve etkin çalışabilmesi için ilgili yer
prosedürlerini, asgari gereklilikleri, sektöre özgü en ideal
pratikleri ve en son bilgileri tanımlayan Yer İşletme El Kitabı’na
(IGOM-IATA Ground Operation Manual) akredite oldu. IATA’nın
IGOM minimumlarını karşıladığını tam olarak belgeleyen
Pegasus, IATA’dan bu tescili alabilen Türkiye’den ilk tarifeli
havayolu, Avrupa bölgesindeki ise 8’inci havayolu oldu. IATA
ve Pegasus yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen sertifika
teslim töreninde, “Pegasus Hava Yolları, Türk Sivil Havacılığı’na
büyük bir katkıda bulunmuştur” yorumunu yapan IATA Türkiye,
Azerbaycan ve Türkmenistan Bölge Yöneticisi Funda Çalışır,
ilgili sertifikayı Pegasus Hava Yolları Yer İşletme Genel Müdür
Yardımcısı Boğaç Uğurluteğin’e takdim etti.
flypgs.com
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Menderes Samancılar

“Ülkemiz Bir Cennet”
“Turkey is a Paradise”
Bu ayki konuğumuz, “Babamın Kanatları” filmindeki başrolüyle 2016 Antalya Altın
Portakal ve Adana Altın Koza film festivallerinden “En İyi Erkek Oyuncu” ödülleri ile
dönen usta oyuncu Menderes Samancılar.

Our guest this month is seasoned actor Menderes Samancılar, who won the
“Best Male Actor” award at the 2016 Antalya Golden Orange and Adana Golden
Boll Festivals for his role in the film “My Father’s Wings”.

RÖPORTAJ / INTERVIEW Şule KÖKTÜRK, FOTOĞRAF / PHOTOGRAPH Erhan TARLIĞ
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ugüne kadar yüzden fazla sinema ve dizi filmde
izledik onu. Çoğunlukla toplumsal derinliğe
sahip filmlerdi bunlar. Kıvanç Sezer’in yönettiği,
2016 yapımı “Babamın Kanatları” filmindeki
kanser hastası inşaat işçisi “İbrahim” rolüyle, iki
ayrı film festivalinden ödülle dönen Menderes
Samancılar, ele aldığı hikâyenin bile filmin
ödül almasına yeteceğini söylüyor. Araba ve
uçak yolculuklarını çok sevdiğini, çocukken
rüyalarında hep uçtuğunu anlatan Menderes
Samancılar’la sinema ve yaşam üzerine
konuştuk.
“Babamın Kanatları” filmindeki rolünüzle
iki film festivalinden “En İyi Erkek
Oyuncu” ödülüyle döndünüz. Bunu
bekliyor muydunuz?

Yaptığım işteki performansıma baktığımda
ödül alacak bir performans çizdiğimi fark ettim.
Fakat festivallerde insanları ödüllendirmek
jürinin işi. Her zaman saygı duymak gerekir.
Almayabilirdim ama umudum vardı.
Sizin iki ödül birden almanız ve filmin
toplam 13 ödül alması nasıl bir duygu?

Şanslı bir filmdi. Ülkemizin ağır yaralarından
biri olan işçilerin zorlu çalışma şartlarına
parmak basıyor. Ele aldığı bu evrensel hikâye
bile filmin ödül alması için yeterli. Bu konuya
dikkat çekmek için yola çıktık ve ekip olarak
başarılı olduğumuza inanıyoruz.

Bu filmin hazırlık sürecinde yönetmenle
birlikte şehir şehir dolaşmıştınız. Nelerle
karşılaştınız?

Oynadığım karaktere yakın insanları buldum.
Van Erciş’te, İstanbul’da ve başka birçok yerde
inşaatları gezdik. İnşaat işçileriyle birlikte prova
yaptım.
Sete çıktığımda oynayacağım karakterin ne
yapacağını, ne kadar acı çekeceğini biliyordum.
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To date he has acted in more than 100 films and
TV series, most of which focused on social issues.
In “My Father’s Wings”, the 2016 film directed by
Kıvanç Sezer, he plays İbrahim, a construction
worker with cancer. For this role, Menderes
Samancılar returned with awards from two
film festivals, although he says that the film’s
plot alone would be enough to win it awards.
Samancılar loves travelling by car and by plane,
and when he was a kid, he used to dream about
flying.
Your role in “My Father’s Wings” garnered
you the “Best Male Actor” award at two
film festivals. Were you expecting this?

When I looked back at my performance, I did feel
that it was worthy of an award. But the task of
handing out festival awards belongs to the jury,
and one must always respect their decision. I
might not have won an award, but I had hopes.
How does it feel to have won 13 awards,
including two for you personally?

It was a lucky film. It highlighted one of our
country’s biggest problems, which is the difficult
working conditions of manual labourers.
The universal story told by this film was itself
reason enough for an award. We set out to raise
awareness about this issue, and as a team we
think we’ve succeeded.
As part of the preparations for the film,
you and the director travelled all over
Turkey. What did you run into?

I found people who closely resembled the
character I was portraying. We visited
construction sites in Erciş, Van, Istanbul
and many other places. I rehearsed with the
construction workers. When I came out on set,
I knew what my character would do, and how
much he would suffer.

Portre ••• portrait
Hayatınız boyunca kazandığınız ödülleri
memleketiniz Adana’daki Sinema
Müzesi’ne bağışladınız. Kaç ödül aldınız?

Müzeye 120 yıllık, elle çalışan ve 35 yıldır bende
olan bir film oynatma makinesi ile 13 büyük
ödülümü ve bunun yanında çeşitli ödüllerimi
bıraktım. Erken ama doğru bir vasiyet olduğunu
düşünüyorum. Onlar, ben hayatta olmadığım
zaman memleketim olan Çukurova’da hayat
bulacaktır.
Çok fazla filmde rol aldınız. Rolünüze
hazırlanırken özel olarak yaptığınız bir
şey var mı?

Ben buna ceketi giymek diyorum. Oynadığın
karakterle empati de kurmak zorundasın.
Ben karakterle yer değiştiririm, kendimi evde
bırakırım, kostümü giydiğim anda o adam
olmuşumdur zaten.

Bir filmde rol almanız için sizi ikna eden
ne oluyor?

Senaryosunun beni inandırması, ayaklarının
yere basması, içinde evrensellik taşıması,
insanlarımızı ilgilendirmesi gerekiyor.

You’ve donated the awards you’ve
won throughout your life to the Cinema
Museum in your hometown, Adana. How
many awards have you sent them?

I’ve given them my 13 grand prizes and various
other small awards, along with a 120-year-old
hand-cranked film projector that I had had
for 35 years. I think it’s a premature legacy,
but an appropriate one. They’ll live on in my
homeland, Çukurova, long after I’m gone.
You’ve acted in more than 100 films. Do
you do anything special when you’re
preparing for a role?

I call it “putting on the jacket”. I need to
empathise with the character I’m portraying. I
switch places with the character, leave myself at
home, and by the time I put on the costume, I’m
already that man.
What convinces you to take on a role?

I need to believe in the script. It has to be
genuine, have a universal element and appeal to
local audiences.
You’re also a poet...

Şiir, benim kendime yazdığım mektuplar ama
başkaları da okuyor. Yazdıktan sonra benden
çıkıyor. Şair olduğumu iddia etmiyorum. Şiir
yazmak başka, şair olmak başka.

My poems are letters I write to myself, but
other people get to read them, too. After I finish
writing them, they’re no longer mine. I would
never call myself a poet. Writing poetry is one
thing, being a poet is another.

Hepsi özeldir aslında. Geçenlerde Adana
Karataş’ta denizi gören bir yerde yemek
yedik. Biz orada 1979 yılında Orhan Kemal’in
eseri olan, “Bereketli Topraklar Üzerinde”
isimli filmi çekmiştik. Yönetmenliğini
Erden Kıral’ın yaptığı filmin ekibinde
Erkan Yücel, Yaman Okay, Tuncel Kurtiz
ve birçok arkadaşım vardı. Ekibin yüzde
70’i şu anda yaşamıyor. Orada kaldığımız
kampa, yürüdüğümüz yollara baktım. Hem
projenin sağlamlığı, hem hikâyesi, hem de
filmin çekimleri… Bu filmin yeri bende
ayrıdır, “Babamın Kanatları”nın da öyle.
“Zıkkımın Kökü”, “Sis” filmlerinin de. Böyle
anlatmaya devam edince en azından 30 film
sayabilirim...

They’re all special in their own way. The
other day, we were having a meal at a place by
the sea in Karataş, Adana, which was where
we’d shot the 1979 film “On Fertile Ground”,
an adaptation of the Orhan Kemal novel.
The film was directed by Erden Kıral, and
the cast included Erkan Yücel, Yaman Okay,
Tuncel Kurtiz and many others. By now, 70
percent of the cast are no longer here. I took
a look at the camp where we stayed, the roads
we had walked. The strength of the project,
the plot, the production process... that film
has a special place in my heart. So does “My
Father’s Wings”. And “To Hell With It”. And
“The Fog” as well. I could go on and list at
least 30 films...

Aynı zamanda şairsiniz...

Bugüne kadar yer aldığınız projelerden
en çok keyif aldığınız proje hangisi?

Kısa film çekme gibi bir düşünceniz
olduğundan söz ediyorsunuz bir
röportajınızda. Böyle bir projeniz var mı?

Bu niyetimi diri tutuyorum, altı ay sonra da
çekebilirim, iki yıl sonra da. Çocukluğuma
ait bir hikâye olacak. Biyografimi yazıyorum
bir yandan, diğer yandan da kısa öyküler
yazıyorum. Bunları kitaba dönüştüreceğim.
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Out of all the projects you’ve done, which
have you enjoyed working on the most?

In another interview, you said you
would like to direct a short film. Any
developments on this front?

It’s still my intentions – maybe in six months,
maybe in another two years. It will be a story
from my childhood. I’m working on my
autobiography, and I’m also writing short
stories, which I’ll turn into a book.

Hedef: Alpler
“Alplerin üzerinden geçerken
kendimi kaybederim. Uçakla
geçerken, o dağların arasında
gördüğüm küçük kasabalara
gitmek istemişimdir hep ve bir
gün mutlaka gideceğim. Nereye
gidersem gideyim, mutlaka
kendime yeni ve iyi bir arkadaş
da bulurum yarım yamalak
İngilizcemle. Oralarda da
bulacağım...”
Destination: The Alps
“I lose myself every time I fly
over the Alps. I’ve always
wanted to visit the small towns
in the mountains I’ve flown by,
and I certainly will one day. With
my broken English, I always
manage to make new friends
wherever I go. I’m sure I’ll do the
same there someday...”
En Güzeli
“Bana göre dünyada İstanbul
Boğazı’ndan daha güzel bir yer
yok. Fakat güzel şehirleri
saymakla bitiremeyiz. Bizim
ülkemiz başlı başına bir cennet.
Adana’ysa zaten bambaşka bir
şehir.”
The Best
“For me, there’s not a more
beautiful sight in the world than
the Bosphorus Strait in Istanbul.
But there are too many beautiful
cities to be able to count them
all. Turkey is like paradise, and
Adana is something else."
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“KOZMOPOLIT ŞEHIRLERDE
DÜNYA MÜZIĞINI ÖĞRENDIM”
“I learned about world music in cosmopolitan cities”

“1 Şişe Aşk” adlı ilk albümü ile geçen yılın en iyi çıkış yapan müzisyenleri
arasında gösterilen ve bu albümle altı ayda 21 ödül alan Buray, “Sahiden”
isimli ikinci albümü ile hayranlarının karşısında.

With his first album, “1 Şişe Aşk (A Bottle of Love)”, Buray made one of the best
debuts of any musician in Turkey last year, winning 21 awards in the space of
six months. Now he’s back with his second record, “Sahiden”.

RÖPORTAJ / INTERVIEW Şule KÖKTÜRK
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“Sahiden” isimli ikinci albümünüz Kasım ayında
piyasaya çıktı. Bu albümün yapımı sırasında nelerden
esinlendiniz?

Albümdeki bestelerimiz zaten hazırdı. Avustralya’da
tanıştığımız söz yazarı ve besteci Gözde Ançel ile yaptığımız
yüzlerce şarkılık stoğumuzdan 20 şarkı seçtik ve eleyip on bir
şarkıyı yeni albümde kullanmaya karar verdik. Avustralya’da
hazırlanan “1 Şişe Aşk”tan farklı olarak aranjeleri ve
prodüksiyonu İstanbul’da hazırladık. Bu yüzden Boğaz’dan,
yedi tepeden aldığımız ilhamla ilk albüme kıyasla biraz daha
alaturka melodiler, ud, kanun, klarnet sesleri bulunuyor yeni
albümde.
İlk albümünüzle altı ayda 21 ödül aldınız. Bu açıdan
baktığınızda yeni albümünüzle ilgili öngörüleriniz neler?

Your second album, “Sahiden”, was released in
November. What inspired you during its making?

In fact, the songs were all ready and waiting. I had met songwriter
and composer Gözde Ançel in Australia, and we had a huge stock
of songs. We picked 20, then got rid of a few until we had decided
on 11 songs for the new album. “1 Şişe Aşk” was recorded and
produced in Australia, but we did my new album in Istanbul. With
the Bosphorus and seven hills as inspiration, this album ended
up with a more traditionally Turkish sound than the first, with
classical melodies and instruments like ud, kanun and clarinet.
You won 21 awards in just six months with your first
album. How do you think your second album will be
received?

İlk albümde beklenmedik bir hızla ilerledik. İkinci albümde de
aynı başarıyı bekliyorum diyebilirim. Bestecilik tarafımız biraz
daha ön planda bu albümde. Her tarzda, her tınıda, her yaş
kesimine hitap eden geniş yelpazeli bir albüm oldu.

Everything happened much quicker than I anticipated with my
debut album, and I must say I have the same expectations for my
second album. The composition stands out a little more on this
one. It’s a wide-ranging album that can appeal to fans of all styles
and ages.

Farklı yerlerde yapıldı bütün kayıtlar. Bahadır Tanrıvermiş’in
prodüksiyon fikirleriyle ev stüdyosunda başlattığımız taslak
fikirler, aniden boyut atlayıp profesyonel stüdyolara taşındı.
Sezen Aksu (Lonca), Emrah Demiralp (Müzikal İşler) ve
Kıbrıs’taki Yazgın-Alicik (Re-Chord) stüdyolarında A kalite
ses kayıtlarını tamamladık.

Each song was recorded in a different place. We began the rough
drafts with Bahadır Tanrıvermiş and his production ideas at a
home studio and then just made the leap to professional studios.
We finished the final stage of sound recording at Sezen Aksu’s
Lonca and Emrah Demiralp’s Müzikal İşler studios and in Cyprus
at Yazgın-Alicik’s Re-Chord.

Albüm kayıtlarında kimlerle çalıştınız?

Who did you record with?
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Çıkış şarkınızın klibinde işaret diliyle de anlatım var…

Klip senaryosu düşünürken, dans ve kareografi figürleri
ararken aklıma geldi aslında. Müziği duymayanların da
hissetmesini istedim.
Farklı ülkelerde, şehirlerde yaşamışsınız. Bu çok
kültürlülük sizi ve müziğinizi nasıl etkiledi?

20-30 yaş arası bir sürü memleket gezip müziğimi icra etmeye
çalıştım. Özellikle Londra ve Melbourne gibi çok kültürlü
kozmopolit şehirlerde dünya müziğini öğrenebilme ve
paylaşabilme fırsatı buldum. Her memleketten müzisyenle
kültürümü paylaştım, onların müziğiyle ruhumu besledim.
Köprü altında gitar kutusunu açıp para da kazandım, aynı gün
beş yıldızlı otellerin lobisinde dünyanın en zenginlerine caz
müzik de yaptım. Bu benim ruhumu pişiren bir dönem oldu.
En sevdiğiniz, sizde en çok iz bırakan şehirler hangileri?

Ibiza Town, Melbourne, Barselona ve tabii ki İstanbul.

“Orada yaşamak isterdim” diyebileceğiniz bir ülke ya da
şehir var mı?

Yeni Zelanda’da bir iki yıl geçirmek isterim. Bir doğa âşığı
olarak el değmemiş bakir güzelliklerden ilham almak iyi
gelecektir.

Çok isteyip de hâlen gidemediğiniz bir ülke/şehir var mı?

Mısır ve piramitleri…
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The music video for your first single also includes sign
language...

The idea occurred to me when I was thinking about the script and I
wanted even those who couldn’t hear the music to get the feel of it.

You’ve lived in various different cities and countries. How
did multi-culturalism affect you and your music?

Between the ages of 20 and 30 I travelled around lots of countries
and played music. I had the chance to learn about and share world
music, especially in multicultural, cosmopolitan cities like London
and Melbourne. I shared my culture with musicians from all over the
world and fed my soul with their music. I stood under a bridge and
played guitar for spare change and performed jazz in the lobby of a
five-star hotel for some of the world’s richest people on the same day.
My soul matured during this time.
What are your favourite cities?

Ibiza, Melbourne, Barcelona, and, of course, Istanbul.

Are there any countries or cities where you would want to
live?

I’d like to spend a couple of years in New Zealand. I love nature, and
the unspoiled, natural beauty would be an inspiration.

Are there any cities or countries you would like to visit, but
haven’t had the chance to yet?

Egypt and its pyramids.
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GEÇMİŞİN RUHUNU YANSITAN TASARIMLAR
Designs that Carry the Spirit of the Past

Doğal malzemeleri geri dönüştürerek yaratıcı tasarımlara imza atan HurdaHane, 2014’te
İstanbul merkezli bir marka olarak doğdu. HurdaHane’yi, kurucuları Seda Dedeoğlu ve
Nevzat Ertuğ Sezer’den dinliyoruz.

Founded in Istanbul in 2014, HurdaHane has made a name for itself by recycling natural
materials into creative designs. Let’s hear from HurdaHane founders, Seda Dedeoğlu
and Nevzat Ertuğ Sezer.
RÖPORTAJ / INTERVIEW Egemen AKAR

66 • PEGASUS • ARALIK / DECEMBER 2016

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

First of all, can you introduce yourselves?

Seda: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık
Bölümü’nden 2010 yılında mezun oldum. 2014 yılında Ertuğ ile
beraber HurdaHane markasını yarattık. Şimdi iç mekân üzerine
yoğunlaştığımız HurdaHane’de mimarlık kariyerime devam
ediyorum.
Ertuğ: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Hat Sanatları
Bölümü’nden 2010 yılında mezun oldum. Bir post-prodüksiyon
firmasında 3D karakter animasyonları üzerine çalışmalarıma
devam ederken, bir yandan da sürekli ahşap ve makinalarla
ilgileniyordum. Sonunda içimdeki üretme ve ahşap aşkını dışarı
çıkarmaya karar verdim. Artık tüm enerjimi HurdaHane için
kullanıyorum.

Seda: I graduated from the Department of Architecture at
Mimar Sinan University of Fine Arts in 2010. In 2014, together
with Ertuğ, we created the brand HurdaHane, which focuses
on interior spaces, and now I’m continuing my career in
architecture through HurdaHane.
Ertuğ: I graduated from the Department of Calligraphic Arts
at Mimar Sinan University of Fine Arts in 2010. While I was
working on 3D character animations for a post-production
company, I continued to be involved with wood and machinery
on the side. In the end, I decided to give form to my love of
production and my love of wood. From now on, I’m devoting all
of my energy to HurdaHane.

Ertuğ: Çocukluğumdan beri ahşaba ve metale özel bir ilgim var.
Kullanacak alanım olmadığında bile alet edevat edinmekten
haz alırdım. Bir gün Seda’nın önerisiyle eve, paletlerden sehpa,
ayna, bank gibi mobilyalar yaptık. Çok beğenildi, arkadaşlardan
siparişler gelmeye başladı. Sosyal medyada paylaştık ve derken
işler bu noktaya geldi.
Seda: Sosyal medya paylaşımlarından sonra apartman
sığınağında küçük bir atölye oluşturduk. Fakat gördüğümüz ilgi
sayesinde kısa sürede yerimize sığamaz olduk. Artık gerçek bir
tasarım atölyesi ile yolumuza devam ediyoruz. Tasarımlarımız
için “Geçmişin hatırası, bugünün tanığı ve geleceğin öncüsü”
tanımını yapıyoruz.

Ertuğ: Ever since my childhood, I’ve been interested in wood
and metal. I would take pleasure in making tools, even if I wasn’t
going to be using them. One day, on Seda’s recommendation,
I made a table, mirror, banquette and other furniture for my
house using wooden pallets. They got a great response, I started
getting orders from friends, we shared them on social media,
and that was it.
Seda: After sharing on social media, we set up a small workshop
in our apartment, but we got so much interest that we quickly
outgrew the place. We’re now continuing on our way in a real
design studio. We define our designs as “a reminder of the past, a
witness to the present, and a pioneer of the future”.

HurdaHane fikri nasıl doğdu?

Where did the idea for HurdaHane come from?
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Tasarımlarınızda daha çok hangi malzemeleri
kullanıyorsunuz?

Ana malzeme olarak genellikle eski, yaşanmışlığı olan ahşapları
tercih ediyoruz ve borular, eski bisiklet tekerlekleri, traktör
parçaları gibi birçok endüstriyel ürünle birleştirerek tasarımlar
yapıyoruz. Malzemelerimizin üzerinde oluşmuş dokular,
aşınmalar, budaklar ya da boşluklar bizce ürünlere dördüncü
bir boyut katıyor. Biz o boyuta “ruh” diyoruz. Temiz bir ahşabı
işlemek daha kolay ancak bizce yaşanmışlık konusunda eksik
kalıyor. Malzemelerimize yapılan geri dönüşüm işlemlerinin
tamamı bizzat bizim ellerimizden çıkıyor. Atölyeden çıkan her
ürünün en motive edici tarafı, kirli ve kırık dökük ahşapların
geri dönüşerek nasıl yüz değiştirdiklerine tanıklık etmek.
“Ürün değil çözüm üretiyoruz” diyorsunuz. Yalnızca
özel siparişler üzerine mi çalışıyorsunuz?

Kullanıcılarımızın ihtiyaçları doğrultusunda bizden talep
ettikleri ürünleri tasarlayıp üretiyoruz. Bu talepler bazen çok
enteresan fikirler doğuruyor. Kişiye özel çözümler üretmek
aslında mimar olmanın getirdiği bir dürtü sanırım. Zaten
yalnızca ürün bazlı çalışmıyoruz, aynı zamanda mimarlık
hizmeti de veriyoruz, bu hizmetten yararlananlar ürünlerimizi
iskontolu satın alma avantajını elde ediyor. Siparişler dışında
ürettiğimiz çok sayıda tasarımımız da var. Eski bir bisiklet
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What types of materials do you use in your designs?

In general, we prefer old, used wood, which we use in
combination with industrial products like pipes, used bicycle
wheels and tractor parts. For us, the textures, wear, knots
and gaps add a fourth dimension to the products. We refer to
this dimension as “the soul”. It would be easier to work with
an unused piece of lumber, but it wouldn’t have that same
“experience”. All of the recycling our materials are subjected
to is performed completely by our own hands. The greatest
motivation for every product that comes out of our workshop is
that we witness how stained and broken pieces of wood take on a
totally different look after recycling.
You say, “We don’t create products, we create
solutions”. Is all your work done on commission?

We design and produce products in response to requests we
get to satisfy our customers’ needs. Some of these requests give
birth to very interesting ideas. I think being an architect prodded
me to produce individualized solutions. But our work involves
more than just producing objects, we also provide architectural
services, and we also offer our architectural clients discounts
on our products. We’ve got quite a lot of designs that we’ve
produced in addition to our commissioned pieces. For example,
when we get a hold of an old bicycle wheel, we’ll ask ourselves,
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tekerleği elimize geçtiğinde “Bundan ne yaratabiliriz?” diye
düşünüyoruz mesela.

Fabrikasyon ürünlerle karşılaştırınca tasarımlarınızın
ne gibi artıları var?

“What can we create out of this?”

What advantages do your designs have over factoryproduced items?

Her ürünü kişiye özel form, renk ve ölçülerde tasarlıyoruz.
Bu en önemli fark. Zaten bizim kullandığımız malzemelerin
fabrikasyon ürünlerde kullanılmasına olanak yok. Çünkü her
birini geri dönüştürmek hem zaman hem işçilik istiyor.

The colour, form and size of every product we design is tailored
to the individual. This is an important difference. It’s impossible
for the materials we use for our products to be used in mass
production anyway, since they all require recycling, time and
craftsmanship.

Akıllı telefonlar için tasarladığımız doğal akustik
hoparlörlerimiz çok ilgi görüyor. İçinde herhangi bir mekanik
sisteme sahip olmadan hoparlör görevi görüyor ve her yere
taşınabiliyor. Bunun dışında evcil hayvanlarımız için mama
kabı, yatak gibi ürünlerimiz var; dört ayaklı dostlarımız çok
beğeniyor. Aydınlatma çeşitlerimiz de çok dikkat çekiyor.

There’s been a lot of interest in the natural acoustic speakers
we designed for smart phones. They function as speakers, even
though they have no mechanical system inside them, and you
can take them with you everywhere. Besides this, we’ve got pet
products like pet-food bowls and beds. Our lighting designs have
also attracted a lot of attention.

En çok ilgi gören ürünleriniz hangileri?

Yakın zamanda katılacağınız ve ürünlerinizi
sergileyeceğiniz geniş tabanlı bir etkinlik var mı?

Kasım ayında İstanbul Tasarım Bienali kapsamında Zorlu
Center’daydık. Nisan ayında ise Milano Tasarım Haftası’na
katılmayı planlıyoruz. Yine Nisan ayında Hilton Otel’de
gerçekleşecek All Design’da yer alacağız. Bunların dışında
atölyemizde gerçekleştirdiğimiz atölyelerimiz oluyor.
hurdahane.net
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Which of your products attract the most interest?

Will you be participating in and exhibiting your designs
at any major upcoming events?

We were at the Zorlu Center in November within the framework
of the Istanbul Design Biennial. In April 2017, we’re planning on
attending Design Week in Milan. Also in April, we’ll have a place
at All Design at the Hilton Hotel. In addition to these, we’ve got
the work that’s going on in our studio.
hurdahane.net
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EVINIZI KIŞA HAZIRLAYIN
Get Your Home Ready for Winter

İç Mimar Kubilay Yıldırım, kışa girerken küçük dokunuşlarla evimizde daha sıcak bir
ortam yaratmanın ipuçlarını Pegasus Magazine okuyucuları için verdi.

As winter comes, interior designer Kubilay Yıldırım offers Pegasus Magazine readers
some hints for creating a warm environment in our homes with just a few small touches.
YAZI / BY Şule KÖKTÜRK
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Yün Etkisi

The Wool Effect

Doğal Ürünler

Natural Materials

Soğuk havaya rağmen evlerde keyifli bir kış geçirmek için
küçük dokunuşlarla eve sıcaklık katmak mümkün. Örneğin,
kışın televizyon karşısında uzanırken kullandığımız
battaniyeler, dekorasyon için de önemli bir parça. Koltukların
üzerine atacağınız örme battaniyeler yumuşak dokusuyla
rahatlık hissi, görüntüsüyle de sıcak bir atmosfer yaratır.
Oturma odası ve yatak odasında kullanacağınız halılar veya
kilimler de desenleri ile dekoratif hava katar ve sıcak yuva
hissinin tüm eve yayılmasını sağlar.
Yeni yılın habercisi küçük çam ağaçlarıyla hem evinize
yeşillik katabilir hem de ağacın kozalaklarıyla yapabileceğiniz
mumluk, kapı veya masa süsü gibi tasarımlarla evinizde
sıcak bir ortam yaratabilirsiniz. El yapımı yastık kılıfları da
kış aylarında evinizi ısıtacak seçeneklerden biri. Koltukların
üzerinde kullanacağınız turuncu ve kırmızı renklerdeki
yastıklar ile güneşi anımsatan bir görüntü elde edebilirsiniz.

Despite the cold weather, you can spend an enjoyable winter at
home by adding warmth to it with just a few small touches. For
example, the blankets you curl up under while you’re stretched
in front of the television set in wintertime are an important
part of the decor. With their soft textures and appearance, a few
afghans thrown over your armchairs will create a warm and
comfortable atmosphere. Wool carpets and kilims used in the
living room and bedroom add presence with their designs and
help you turn your entire home into a warm and inviting nest.
Pine trees are harbingers of the new year, and small ones will
add green to your home. You can even use the pine cones as
candleholders; just hang them on a door or place them on a
tabletop as decoration to create a warm atmosphere in your
home. Homemade pillow covers are another thing you can use
to heat up your home over the winter. Throw pillows in tones
of orange and red will let you create a vision of sunshine.
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Küçük Dokunuşlar

Small Touches

Daireniz Küçükse

For Small Spaces

Çok fazla uğraşmadan evinize yenilik ve canlılık hissi katmak
istiyorsanız, ışık seçimini doğru yapmanızda fayda var.
Salonunuzun, yatak odasının ya da evin giriş bölümünde
kullanacağız bir lamba ile etkili sonuçlar elde edebilirsiniz.
Ayrıca birbirinden farklı renk ve şekillerde birkaç mumu
gruplayarak hoş bir görüntü yaratabilirsiniz.
Küçük alanları kullanışlı ve konforlu yaşam alanlarına
dönüştürmek için doğru duvar rengi kullanımı ile dekorasyona
başlayabilirsiniz. Küçük mekânlarda açık pastel tonlar
kullanılarak daha geniş ve ferah alanlar yaratılabilir. Duvar
kâğıdını tercih ediyorsanız, kâğıdı tüm duvarlar yerine sadece
tek bir duvara uygulayarak hem dekoratif hem de ferah bir
görünüm elde edebilirsiniz. Alanların olduklarından daha
geniş algılanmasını sağlayan diğer faktörler ise mobilyalar
ve aksesuarlar. Duvar rengine yakın renklerde seçilmiş
dolaplar, duvar ile bütünleşip odanın olduğundan daha geniş
görünmesini sağlar. Işığı yansıtacak noktalarda ayna kullanımı
ise salonlarda genişlik hissi yaratır. Ayrıca pencerelerde jaluzi
ya da katlanır perde kullanımı ve dikine çizgili halı desenleri
ortama derinlik katar.
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You can go a long way to adding an up-to-date, lively feeling to
your home without expending a lot of effort by making the right
choice in terms of lighting. A lamp placed in the living room,
bedroom, or even the entranceway can give very effective results.
You can also create a nice look by grouping together a few candles
of different colours.
To turn small spaces into functional, comfortable living areas,
start by choosing the correct colour for the walls. By using
pastel tones, you can create a larger, more airy look in a small
space. If you decide to go with wallpaper, using it on just
one wall instead of the entire room will give it a refreshing,
decorative appearance. Furniture and accessories are other
factors that can help make a room look larger than it really is.
Cabinets and closets painted in shades similar to the colour
of the walls will blend in with the walls to make the room look
larger than it really is. Using a mirror to reflect light in certain
places will add an overall feeling of warmth to a room. You can
also add depth to a room by using folding blinds as a window
treatment or by choosing a rug with a striped pattern to cover
the floor.

Photo: Xavier Allard
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Travel

DÜNYADAN ve TÜRKİYE’DEN GEZİ NOTLARI
TRAVEL NOTES from TURKEY and the WORLD

BRÜKSEL BRUSSEL

Seyahat ••• travel

PEGASUS
UÇURUYOR
FLY WITH
PEGASUS

İstanbul
Sabiha Gökçen
Havalimanı’ndan
Zürih’e haftanın
her günü kış
sezonu boyunca
her şey dâhil
45,99 USD’den
başlayan fiyatlarla
uçabilirsiniz.
You can fly to Zurich
from İstanbul Sabiha
Gökçen Airport
with Pegasus’ daily
flights during winter
season; all-inclusive
prices start at
45.99 USD.
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NEW YEAR’s Postcards from 3 Cities

HRID

İLLÜSTRASYON / BY Yavuz AYDIN, DERLEME / BY Seda DEMİREL

Yıl boyunca yaptığınız keyifli seyahatlere yenilerini
eklemeye var mısınız? Yılın son günlerinde sizi üç
şehre davet eden üç kartpostal var!
Are you ready to add more enjoyable trips to your list
for 2016? In the last few days of the year, you’ve got
three postcard-invitations from three different cities!
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Zurich / Switzerland
Bu şehir göl kenarına kurulu, etrafı ormanlarla kaplı ve tepelerle çevrili. Bu
şehir yüksek yaşam standardıyla birçok kişinin hayallerini süslüyor. Bu şehir
doğası, tarihi güzellikleri, mimarisi ve sanatı ile unutulmaz anlar vadediyor.
This city is set on the lakeside, it’s covered in forests, and it’s surrounded by
mountains. With its high living standards, it’s a dream city for many. The city’s
nature, history, architecture and art promise unforgettable memories.
ZÜ

RİH

~ZU

RIC

H

İsviçre’nin en büyük
kenti, finans merkezi
ve kozmopolit şehri
Zürih; temizliği,
doğal güzellikleri ve
düzeniyle yaşanılası
bir şehir. Çevresi
muhteşem tabiat
güzellikleri ile
dolu bu şehirde
önce Zürih Gölü’ne yukarıdan bakan
Uetliberg Tepesi’ne çıkmak gerekiyor;
oradan manzara doyumsuz. Sonra,
aşağıya inip gece-gündüz şehrin en canlı
bölgelerinden biri olan eski kent merkezi
Altstadt’ta tarihin ve bugünün melezliği
içinde dolaşmak, oradan ünlü caddesi
Bahnhoffstrasse’ye (İstasyon Caddesi)
gidip yılbaşı alışverişi yapmak çok keyifli.
Zürih Güzel Sanatlar Müzesi (Kunsthaus
Zurih), Fortunagasse’deki Oyuncak Müzesi
(Zürcher Spielzeugmuseum), ilgi çekici
sergileriyle Rietberg Müzesi ziyaretleri
ihmal edilmemeli. Şehri ikiye bölen
Limmat Nehri’nin sağında ve solundaki
Grossmünster ve Fraumünster kiliseleri
mutlaka görülmeli. Bugün müzelere, butik
dükkânlara ve alternatif tiyatro sahnelerine,
sanat galerilerine, ikinci el butiklere ve
yaratıcı mutfaklara ev sahipliği yapan eski
endüstri bölgesi “Zürich West”te ise uzun
saatler geçirilmeli. Noel döneminde daha
da canlanan Zürih, sizi ağırlamaya hazır,
bekliyor.

Switzerland’s largest city, Zurich is a cosmopolitan financial
centre. It’s a clean, liveable city with beautiful nature. Surrounded
by a magnificent landscape, the first thing to do in Zurich is to
climb to the top of Uetliberg Peak and enjoy the incredible view
overlooking Lake Zurich. After that, head back down to the city
where you can enjoy wandering around the Altstadt, the old city
centre, a mix of modern hybridity and history, and from there
move on to the famous Bahnhoffstrasse (Station Street) for a bit of
New Year’s shopping.
Don’t forget to pay visits to the Zurich Museum of Fine Arts
(Kunsthaus Zurih), the Toy Museum (Zürcher Spielzeugmuseum)
on Fortunagasse, and the Rietberg Museum, where you’ll find
some very interesting exhibits. You should also be sure to stop
at the Grossmünster and Fraumünster churches on either side
of the Limmat River that divides the city in two. “Zürich West”
is also a neighbourhood where you’ll want to spend a lot of time.
Nowadays, this former industrial area is home to museums,
boutiques, alternative theatres, art and design galleries, secondhand shops and creative kitchens. Zurich is ready and waiting to
host you, especially as it gears up for the Christmas season.
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İstanbul
Sabiha Gökçen
Havalimanı’ndan
Moskova’ya
haftanın her
günü kış sezonu
boyunca her şey
dâhil 55,99 USD’den
başlayan fiyatlarla
uçabilirsiniz.
You can fly to
Moscow from
İstanbul Sabiha
Gökçen Airport
with Pegasus’ daily
flights during winter
season; all-inclusive
prices start at
55.99 USD.
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Moscow / Russia
Hâlâ dinlemediyseniz, Moskova’nın size
anlatacağı bir kış masalı var...
If you haven’t heard it yet, Moscow has a winter fairytale to tell...
W
SCO

MO

O
VA~M
SKO

İnsanların her daim
zarif kuşamları ile
dolaştığı, geceleri
masalsı ışıklarla
kaplı bulvarlarında
binaların ihtişamla
yükseldiği, kışın
beyaza boyadığı
Moskova... Ve işte
ortasında Rus
tarihini, mimarisini
ve siyasi iktidarların
izlerini görebileceğiniz Kremlin Sarayı.
15’inci yüzyılda yapılan Kremlin’in kırmızı
tuğlalarla örülü kule ve duvarları, Devlet
Silahhanesi, Patrik Sarayı ve Katedral
Meydanı’ndaki kiliseleri ziyaretçilere açık.
Kremlin’in doğusunda ise Moskova’nın kalbi
Kızıl Meydan bulunuyor. Ama Moskova’da
bütün yollar bu “ciddi” görünümlü
meydana değil; sanatçısı, çalışanı, turisti,
işsizi ve meraklısıyla her gün yüzlercesini
yollarında, kaldırımlarında ve kafelerinde
ağırlayan “gayri ciddi” Eski Arbat’a çıkıyor!
Biraz ısınmak, biraz da şehirde yol almak
isterseniz “Arbatskaya” durağından
metroya binip; ferahlığı, ışıltısı, mimarisi
ve sanat eserleriyle birer müzeden farksız
istasyonlardan birinde inebilir, milyonlarca
yolcunun arasına katılabilirsiniz. İyisi mi siz
akşama doğru “Park Cultury” durağında inin
ve Neskuchny Bahçe’sinde, su kenarında bir
restoranda yemeğinizi yiyin. Hava kararınca
da, buradan masalsı bir doğa içinde
yürüyerek ulaşabileceğiniz Gorky Park’ta
olun. Aydınlatmasıyla büyülü bir atmosfer
yaratılmış olan bu ormanlık alanda, binlerce
Moskovalıyla birlikte kaymanız için bir çift
buz pateni ve yeni yılı karşılayan beyaz neşe
sizi bekliyor olacak.

Moscow... where the people are always chicly dressed, where
the buildings rise up majestically over boulevards covered with
enchanting fairy lights at night, and where the winter show paints
the city white... And there, in the centre, is the Kremlin Palace,
where you can see traces of Russia’s history, architecture and
political regimes. Built in the 15th century, the Kremlin’s redbrick towers and fortification walls, the National Armoury, the
Palace of the Patriarch and the churches on Cathedral Square are
open to visitors. To the east of the Kremlin is the heart of Moscow,
Red Square. But not all roads in Moscow lead to this “serious”
looking square; indeed some lead to the not-so-serious Old
Arbat, which welcomes hundreds of artists, workers, tourists, the
unemployed and the curious into its streets, pavements and cafes
every day! If you want to warm up a little and wander around the
city, you can get on the metro at the Arbatskaya station and then
get off anywhere you like and blend into the crowds of travellers.
With their spaciousness, glitter, architecture and artistic works,
all of the metro stations are just like museums. If you feel like it,
in the evening, take the metro to “Park Cultury” and have dinner
at one of the waterside restaurants in the Neskuchny Garden. As
it gets dark, stroll through the enchanting nature to Gorky Park, a
wooded enclosure lit up like a winter wonderland. Pick up a pair
of ice skates, and ring in the new year together with thousands of
Muscovites.

_________________________________________

NOT / PS: Hem eski hem de Yeni Arbat’a yakIn Arbatskaya Metro istasyonu, daha ince Almanlar tarafIndan tahrip
edilen eskisinin yerine 1953’te, sIgInak amaclI kullanalabilecegi
de düsünülerek cok genis ve derin bir bicimde yeniden insa
edilmis. stasyonu süsleyen kIrmIzI mermerler, devasa abajurlar ve çipek motifleriyle dekore edilmis duvarlar, kücük
bir sarayda oldugunuz duygusunu veriyor; sasIrmayIn!
The Arbatskaya metro station is convenient to both Old and
New Arbat. Built in 1953 to replace the old station destroyed by the Germans, the new station was built both
large and deep so that it could be used as an underground
shelter. With its red marble, giant chandeliers and walls
decorated with floral motifs, don’t be surprised if you feel
like you’re inside a small palace rather than a train station.

i

_________________________________________
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İstanbul
Sabiha Gökçen
Havalimanı’ndan
Makedonya’ya
haftanın beş
günü kış sezonu
boyunca her şey
dâhil 35,99 USD’den
başlayan fiyatlarla
uçabilirsiniz.
You can fly to
Macedonia from
İstanbul Sabiha
Gökçen Airport with
Pegasus, five days a
week during winter
season; all-inclusive
prices start at
35.99 USD.
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Ohrid / Macedonia
Makedonya denince akla ilk olarak Üsküp gelse de, bu kart sizi
Makedonya’nın farklı bir köşesine; altı bin yıllık tarihiyle dünyanın
en eski yerleşim yerlerinden biri olan ve gölünün taçlandırdığı
çarpıcı doğal güzelliğiyle Ohri’ye davet ediyor.
When you think of Macedonia, Skopje may be the first place to come to mind,
but this postcard is inviting you to another region. With a history going back
6,000 years, Ohrid is one of the world’s oldest settlements, and it’s surrounded by
striking natural beauty, the most enchanting of which is its lake.
İ~OH

OHR

RİD

Ohri Gölü,
Galichica
Dağları’nın
yansımalarını
ve şehrin
siluetini, değişen
günışığının
renkleriyle
harmanlayan bir
tabloyu andırıyor.
Tarihi kaleye
çıkıp bu güzelim
manzarayı
seyrettikten sonra, yamaçlardan adeta nehre
doğru akan evlerin arasından yürüyerek
aşağıya inin. 1979’da UNESCO Dünya Mirası
ilân edilip koruma altına alınan, 200’den
fazla endemik bitki ve hayvan türünün
yaşadığı Ohri Gölü, öylesine berrak ve
sakin ki ruhunuz huzurla dolacak. Varlığını
göldeki “Paşita” balığının pullarına borçlu,
yapım yöntemi ise hâlâ bir aile sırrı olan
ünlü Ohri incisi ise size bu gölden ve
2016’dan eşsiz bir hatıra olarak kalacak.
Ohri’ye geldiğinizde, Kemikler Koyu’nda
yer alan ve göl üzerinde kurulmuş “Su
Müzesi”ni de mutlaka görün. Tarih öncesi
çağlarda bu bölgede yaşadıkları tespit
edilen insanların günlük yaşamından bir
canlandırma sunan sazdan ve tahtadan
evlerin çarpıcı görüntüsünü hafızalarınıza
kaydedip bu şehirden öyle ayrılın.

Lake Ohrid resembles a painting in which the reflections of Mount
Galicica blend with the silhouette of the city and the changing
colours of sunlight. After you’ve climbed the historic castle and
looked out over this beautiful landscape, wind your way down
between the houses, which seem to be flowing down from the cliffs
towards the river below. A protected area since it was first placed
on UNESCO’s World Heritage list in 1979, Lake Ohrid is so clear
and calm that it will fill your soul with peace. While they owe their
existence to the scales of the Pashita fish found in the lake, just
how Ohrid’s famous pearls are produced remains a family secret,
but they’ll be a wonderful reminder of the lake and of 2016. When
you’re in Ohrid, make sure to visit the “Water Museum”, located
by the lakeside at the Bay of Bones. The striking view of the
houses made of reed and wood will provide you with a lingering
insight into the daily lives of the people who lived in the area in
prehistoric times.

_________________________________________

NOT / PS: Mutlaka gormeniz gereken bir baska yer ise Drim
Nehri’nin kaynaklarInIn bulundugu, Galichica Milli ParkI sInIrlarI icinde yer alan St. Naum KaynagI. BurasI hediyelik esya
almak ya da su kenarInda mola verip “pisi” yemek icin harika
bir adres.
CNote / p.s. Another place you absolutely must visit is the
St. Naum Springs, the source of the River Drim, located within Galicica National Park. This is the spot to buy souvenirs,
or to have a lunch break and eat “pishi” by the water’s edge.

_________________________________________
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İstanbul
Sabiha Gökçen
Havalimanı’ndan
Paris’e haftanın
her günü kış
sezonu boyunca
her şey dâhil
37,99 USD’den
başlayan fiyatlarla
uçabilirsiniz.
You can fly to Paris
from İstanbul Sabiha
Gökçen Airport
with Pegasus’ daily
flights during winter
season; all-inclusive
prices start at
37.99 USD.

Photo: Xavier Allard

PEGASUS
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FLY WITH
PEGASUS

İstanbul
Sabiha Gökçen
Havalimanı’ndan
Brüksel’e haftanın
her günü kış
sezonu boyunca
her şey dâhil
56,99 USD’den
başlayan fiyatlarla
uçabilirsiniz.
You can fly to
Brussels from
İstanbul Sabiha
Gökçen Airport
with Pegasus’ daily
flights during winter
season; all-inclusive
prices start at
56.99 USD.

2016 boyunca onlarca yer gördük, çok şey öğrendik, eğlenmekten de geri kalmadık. Yılın son
günlerinde de keşfetmekten geri kalmayalım dedik ve önce Brüksel’e gidip Art Nouveau’yu
yakından gördük, ardından Paris’teki küçük ama bağımlılık yapan mekânları keşfettik.

We saw dozens of places during 2016. We learned a lot, and we had our share of fun. We
didn’t want to fall behind in our discoveries now that the year is coming to an end. So, we flew
to Brussels to get a close-up look at Art Nouveau, and then we headed to Paris, where we
discovered a few spots that were small, but addicting.
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There are some cities that are beautiful
even if you’re constantly wandering
around in the rain in the “ugliest”

neighborhood. Brussels is one of those
cities, and it undoubtedly owes it all to Art
Nouveau. Art Nouveau translated curled
lines that possess the power of nature as
well as the grace of a flower into works
of art and physical structures, and in
Brussels, the translator was the architect
Victor Horta. Horta had a hand in so many
of the structures that climb to the height
of aesthetics through their wrought iron
details, with floral forms adorning the
windows, doors and balconies, each one
different from the next.
Architectural works by Horta and his
followers continue to decorate Brussels
today. If you’d like to visit some of them,
cast your eyes over our recommendations
first.

Photo: Xavier Allard

Bazı şehirler, en “çirkin”
mahallesinde dolaşsanız da,
sürekli yağan yağmurdan
şikâyet etseniz de güzeldir.
Brüksel de bu şehirlerden biri ve bu
ihtişamını elbette Art Nouveau’ya borçlu.
Gücünü doğadan alan kıvrımlı hatların
ve bir çiçeğin sahip olduğu zarafetin

bir sanat eserine ya da yapıya tercüme
edildiği Art Nouveau’nun bu şehirdeki
tercümanı, kesinlikle Mimar Victor
Horta olmuş. “Ferforje” olarak bilinen
dövme demir sanatının, bitki ve çiçek
formlarıyla yapı detaylarına giydirildiği,
her biri birbirinden farklı pencere, kapı
ve balkonlardaki estetiğin üst düzeye
çıktığı çok sayıda yapıya Horta’nın eli
değmiş. Onun ya da ondan etkilenerek
Brüksel’i süslemeye devam etmiş
mimarların yapıtlarını ziyaret etmek
isterseniz, önce bizim seçtiklerimize göz
atın deriz.

Belçikalı fizik profesörü Edmond Tassel için
1894 yılında Horta tarafından ev olarak inşa
edilmiş bu bina; bütüncül mimari yaklaşımı,
açık zemin planı ve doğal ışık kullanımının
yanı sıra kapı tokmakları, vitray pencereleri,
mozaik zemin ve mobilyalarına kadar
uzanan zarif iç dekorasyonuyla Art
Nouveau’nun ilk binalarından biri olarak
kabul ediliyor.
> Constructed in 1894 as a home for the
Belgian physics professor Edmond Tassels,
this building by Horta is considered to be
one of the earliest examples of Art Nouveau.
It takes a holistic approach to architecture,
with an open floor plan and its use of natural
light, together with an elegant interior decor
that includes unique doorknobs, stainedglass windows and mosaic floors.
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1901 yılında tamamlanmış ve Horta’nın
atölyesi, aynı zamanda evi olmuş mekânın
her köşesi, sanki altın renkli gün ışığıyla
yıkanıyor. Vitray, çini, ahşap, ferforje ve cam
malzemeyle şekillenen ve bugün müze
olarak gezilen binada, Horta ve
çağdaşlarınca tasarlanmış sanat eserleri ile
mimarın yaşamına ait belgeler görülebiliyor.
> Completed in 1901, this building served as
Horta’s home as well as his studio. Every
corner of the space appears to bathe in the
golden glow of sunlight. Constructed using
stained glass, tiles, woodwork, wrought
iron and glass, today the building serves as
a museum where you’ll find documents
related to Horta’s life as well as artwork
designed by the architect and his
contemporaries.

Yine Horta imzası, yine bir tasarım harikası.
Sadece cephesi değil, kapı zili, içerideki
halıları, merdiven detayları, ışıklandırması
dahil her şey özenle düşünülmüş ve
şekillendirilmiş. Sanayici Ernest Solvay için
konut olarak tasarlanan yapı, 2000 yılından
bu yana UNESCO Dünya Miras Listesi’nde.
Yapıyı gezmek için randevu almak, gezerken
de sıkı kurallara uymak gerekiyor!
> From top to bottom, another architectural
wonder from Horta. Not just the facade, but
everything from the bell on the front door to
the interior carpets and lighting details has
been thought out and produced with the
utmost of care. Designed by Horta as a
residence for the industrialist Ernest Solvay,
it was included on UNESCO’s World Heritage
List in 2000. Visits are by appointment only!

Photo: Xavier Allard
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Horta’nın 1893 yılında tasarladığı bu yapı,
Belçikalı Mimar’ın kariyerinin de önemli
adımlarından biri. Mühendis arkadaşı
Eugène Autrique için tasarladığı bu ev 20’nci
yüzyıl sonlarına dek gayet iyi korunmuş. 90’lı
yıllarda renove edilen bu yapı 2015 yılından
bu yana yalnızca özel ziyaretlere açık. Ocak
2017’den itibaren ise yeniden halka açılıyor.
> Designed by Horta in 1893, it’s one of the
important steps in the Belgian architect’s
career. The house was designed for his
engineer friend, Eugene Autrique, and until
the end of the 20th century it was very
well preserved. It was renovated in the
90s and since 2015, the house has
admitted only private guests, but as of
January 2017 the public will be allowed to
visit again.
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Bir de Art Nouveau tarzı havuz keyfi yapalım
dedik ve Saint-Gilles’deki Piscine Victor
Boin’e gittik. Giriş 3,50 Euro, bone takmak
mecburi. Sonrasında sizden eşyalarınızı
havuzun iki yanında sıralanmış küçük
kabinlere bırakmanız ve eğer sabah
saatlerinde gittiyseniz, dersteki çocuklar
arasında kendinize bir yer bulup yüzmeniz
bekleniyor.

Maison du Peuple, yani “Halk Evi”
kompleksinde zamanında Lenin bile
konuşma yapmış. Şimdilerde, dizüstü
bilgisayarlarıyla oturan insanların ve iyi
kahve peşindeki akşamüstü sanatçılarının
yeri. Girerken başımızı eğip çamurdan
kurtulmamız için düşünülmüş demir detaya
göz attık, sonra köşeleri dönerken başımızı
kaldırıp cephelerdeki detayları yakaladık.

> We thought we’d enjoy a little swim, Art
Nouvau style, so we headed over to the
Piscine Victor Boin in Saint-Gilles. Entrance
is 3.50 Euros, and you need to wear a
bathing cap. You can leave your things in
one of the small changing rooms you’ll find
on either side of the pool. If you visit in the
morning, expect to compete for space with
the children taking swimming lessons.

> Maison du Peuple, or “People’s House”, is
a complex that even played host to Lenin
back in the day. Nowadays it’s home to
artists and others hunkering down over
laptops and and good coffee. We went in,
looked down to examine the wrought iron
details designed as mud protectors, turned
the corner, and looked up to catch the
details of the facade.

Paris’e farklı bir gözle bakalım dedik.
Eyfel Kulesi, Louvre Müzesi, Arc
de Triomphe gibi en popüler Paris
adreslerini çoktan hatmetmiş olup
bu şehirde yılbaşının ilk günlerini ya
da yılın son günlerini geçirecekler
cemiyetine katılanlar için birkaç
öneri getirdik; yeni, yerlisinin sevdiği,
samimi...

Eiffel Tower, Louvre Museum, Arc de
Triomphe and Paris’s other most popular
spots by heart, but are still planning on
joining the throng of folks spending the
first or last days of the year in the city,
then we’ve got some recommendations
for you. New, loved by locals, warm and
welcoming...

Ne kadar zaman geçerse
geçsin popülaritesinden
hiçbir şey kaybetmeyen; söz
konusu tarih, sanat, moda
ve romantizm olunca her daim akla
ilk gelen şehir olmaya devam eden

Time may go by, but Paris never loses its
popularity. Paris is still the first city to
come to mind when it comes to history,
art fashion and romance. We decided
to take a look at Paris from a different
perspective. If you already know the

Bir “Parisien” uzun yıllar Brooklyn’de
yaşayıp yeniden şehrine dönerse…
Ortaya Folks & Sparrows isimli dükkân
çıkar. Burada, sandviçlerin ekmeklerini
kendileri, kekleri anne usulü yapıyorlar.
Saint Sebastien Caddesi’ndeki bu kafe,
pazartesi günleri hariç her gün 10.0019.00 saatleri arasında “freelance”
çalışanlara açık.

Le BAL Café, Le Camion Qui Fume, The
Broken Arm gibi restoranlara yaptığı pasta,
bagel, tartlarla tanınan Rachel Moeller, bir
süre önce kendi restoranını açmıştı. Kinoalı
salatalar, New York tarzı pastırmalı
sandviçler, bagel içine ne isterseniz...
12.00’de kapılarını açan ve randevusuz
gidilen Rachel’s, Le Marais’de özellikle öğle
yemeği için uğranılacak adreslerden.

Eski istasyon binası, şimdi doğa dostu bir
kahve ve restoran. Vejetaryen ve vegan
menülerin de bulunduğu, 83 Boulevard
Ornano adresindeki bu mekânda; glütensiz
kurabiye yapma, kendin yap-kendin kullan,
pazardan taze alınmış malzemelerle yemek
yapma, doğal kozmetik ve atıkları
azaltmanın yolları gibi pek çok programın
yer aldığı atölyeler de düzenleniyor.

> What happens when your “Paris Native”
returns home after many years spent in
Brooklyn? What you will get is Folks &
Sparrows. The place bakes their own
bread for sandwiches and makes
delicious cakes “just like mom’s”. Located
on Saint Sebastien Street, Folks &
Sparrows is open to “freelancers”
between 10.00-19.00 every day but
Monday.

> After making a name for herself by
providing restaurants like Le BAL Cafe, Le
Camion Qui Fume and The Broken Arm with
homemade pasta, bagels and tarts, Rachel
Moeller recently opened a place of her own.
Salads with quinoa, New-York style
pastrami sandwiches, bagels stuffed with
whatever you want... Rachel’s is one of the
places in Le Marais for lunch. Doors open at
noon, and they don’t take reservations.

> This former station house has been
transformed into a nature-friendly cafe
and restaurant. Located at 83 Boulevard
Ornano, it serves vegetarian and vegan
fare and organizes a wide range of
workshops on topics like baking glutenfree cookies, do-it-yourself projects,
cooking with market-fresh vegetables,
natural cosmetics and waste-reduction
strategies.
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Yukarıda sergiler, alt katta konserler.
Biraz Londra, Dalston tipi, hafiften New
York, Williamsbourg ruhu. Genç
Charlotte Galitzine’in mekânında günün
her saati kalabalıklar var. Bir gün işinin
ehli isimler vücudunuza geçici
dövmeler resmediyor, bir diğerinde
kuaför koltuğuna oturuyor, saçınızın
şekil almasını bekliyorsunuz. İşte böyle
bir yer...
> Exhibits upstairs, concerts
downstairs. A bit of London’s Dalston, a
whiff of New York’s Williamsburg,
25-year-old owner Charlotte Galitzine
has the place filled at all hours. One day,
you get a temporary tattoo from one of
the experts, another, and you take a seat
at the hairdresser’s for a brand-new ’do.
It’s that kind of place...
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Les Niçois, Güney Fransa lezzetlerini ve
Provence ruhunu Paris’e taşıyan bir
restoran. Her Perşembe 1950’li yılların
Fransız chanson’larını çalan bir piyanist
yemeklerinize eşlik ediyor. Dileyen alt
katındaki “petanque” sahasında yemek
sonrası sporunu yapıyor; güllelerini ileriye
atılmış küçük bir topun en yakınında
durdurmaya çalışarak dükkânı kapatıyor!
> The restaurant Les Niçois has brought
the dishes of the south of France and the
soul of Provence to Paris. On Thursdays,
dining is accompanied by live renditions of
French chansons from the 1950s on the
piano. For those interested, there’s a
“petanque” court down below for some
after-dinner exercise – and the ball game
will still be going strong when they’re ready
to turn out the lights upstairs.

Paris kokteyl blogger’larının (evet, bu da
bir meslek!) yazdığına göre son
zamanlarda Paris’in kapısında en çok sıra
beklenen, sonra da barının önünde bardak
beklenen mekânı Bespoke’muş. Henüz
Çok Gezenler Kulübü olarak onay
verememiş olsak da, sorduk soruşturduk,
Oberkampf Caddesi’ndeki bu kokteyl bar
ve restoran hakkındaki dedikodular
doğrulandı!
> According to Paris cocktail bloggers (yes,
that’s a real job!), these days the place with
the longest line at the door to get in – as well
as the longest wait at the bar once you’ve
gotten in – is Bespoke. Even if the Frequent
Traveler Club still can’t vouch for the place
ourselves, we asked around, and the gossip
surrounding this cocktail bar-restaurant on
Oberkampf has been confirmed!
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PEGASUS’TAN
YENİ UÇUŞ NOKTALARI
New Flight Routes from Pegasus

Pegasus Hava Yolları, uçuş ağına
İstanbul-Mineralnye Vody ve AnkaraKiev hatlarını ekledi.

Pegasus Airlines has added the Istanbul
– Mineralnye Vody and Ankara – Kiev
routes to its flight network.
Pegasus Hava Yolları, misafirlerini İstanbul
ile Rusya’nın güneybatı kesiminde yer
alan Stavropol Krayı’ndaki Mineralnye
Vody arasında haftanın dört günü karşılıklı
seferlerle uçuruyor. 17 Aralık’ta başlayan
ve 59,99 USD’den başlayan fiyatlarla satışa
sunulan uçuşlar, İstanbul Sabiha Gökçen
Havalimanı’ndan Pazartesi, Salı, Perşembe
ve Cumartesi günleri 00.20’de; Mineralnye
Vody’den ise Pazartesi, Salı, Perşembe ve
Cumartesi günleri 05.00’te yapılıyor.
Pegasus ayrıca 6 Aralık’tan itibaren Ankara
ile Ukrayna’nın Başkenti Kiev arasında 39,99
USD’den başlayan fiyatlarla haftanın 4 günü
karşılıklı direkt seferler düzenliyor. Seferler
Ankara Esenboğa Havaalanı’ndan Salı ve Cuma
günleri saat 22.45’te, Perşembe günü 07.00’de,
Pazar günü ise saat 11.30’da gerçekleştiriliyor.
Kiev’den Ankara’ya uçuşlar ise Çarşamba ve
Cumartesi günleri saat 05.30, Perşembe günü
saat 09.00 ve Pazar günü saat 13.30’da yapılıyor.
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Pegasus Airlines guests can now fly between
Istanbul and Mineralnye Vody, in Stavropol
Krai in the southwest of Russia four days
a week. As of December 17, tickets are
on sale from 59,99 USD, and flights from
Istanbul depart from Sabiha Gökçen Airport
on Mondays, Tuesdays, Thursdays, and
Saturdays at 00.20, and from Mineralnye
Vody on Mondays, Tuesdays, Thursdays, and
Saturdays at 05.00.
Pegasus flights between Ankara and Kiev,
capital of the Ukraine, have also commenced
as of December 6, with tickets on sale from
39,99 USD. There are reciprocal flights
between Ankara and Kiev 4 days a week.
Flights from Esenboğa Airport in Ankara
depart at 22.45 on Tuesdays and Fridays,
07.00 on Thursdays, and 11.30 on Sundays,
whilst flights from Kiev depart at 05.30
on Wednesdays and Saturdays, 09.00 on
Thursdays, and 13.30 on Sundays.
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DEVLERİN TURU

TOR DES
GEANTS
To u r o f G i a n t s

İtalya’da Eylül ayında düzenlenen Tor des Geants koşusuna
kendisi gibi koşucu olan eşi Elena Polyakova ile birlikte katılan
maraton koşucusu Alper Dalkılıç, izlenimlerini Pegasus
Magazine okuyucuları için anlattı.

Alper Dalkılıç and his wife Elena Polyakova are both marathon
runners. The two participated in the Tor des Geants run
that took place in Italy in September, and Alper recorded his
impressions for Pegasus Magazine.
YAZI / BY Alper DALKILIÇ
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or des Geants için aslında maratondan
çok dayanıklılık koşusu diyebiliriz;
internet sitesinde de bu maratondan
“Endurance Trail (Dayanıklılık
Yolu)” olarak bahsediliyor. Biz, 11-18 Eylül
tarihleri arasında “Dünyayı Koşan Çift” olarak
organizasyonun yedincisine katıldık. Yarış
için Pegasus Hava Yolları desteğiyle önce
Cenevre’ye uçuyor, ardından araç transferiyle
Fransa ile İtalya’yı birbirine bağlayan 11
kilometre uzunluğundaki Mont Blanc Tüneli
aracılığıyla İtalya’nın sürprizlerle dolu kasabası
Courmayeur’a ulaşıyoruz. Bu muazzam
yapıdaki tünelden geçecekler için bir önerimiz
var: Chamonix’ten kalkan aracı kaçırırsanız,
tünel geçiş ücreti de dâhil 100 Euro karşılığında
taksiyle de geçiş yapabilirsiniz.

Tor des Geants is more of an endurance
run than a marathon. On the official site,
it’s referred to as an “Endurance Trail”.
We attended the seventh edition of the run
between September 11-18 as “The Couple
Who Run Around the World”.
To get to the race, with the support of
Pegasus Airlines, we flew to Geneva and
were then driven to the surprise-filled
Italian town of Courmayeur via the Mont
Blanc Tunnel, an 11-kilometre-long tunnel
that connects France and Italy. We have
a suggestion for anyone interested in
travelling through this magnificent tunnel:
If you miss your ride from Chamonix, you
can get a cab instead, which will set you
back 100 Euros, including the tunnel fee.

PEGASUS
UÇURUYOR
FLY WITH
PEGASUS

İstanbul
Sabiha Gökçen
Havalimanı’ndan
Cenevre’ye
haftanın dört
günü kış sezonu
boyunca her şey
dâhil 39,99 USD’den
başlayan fiyatlarla
uçabilirsiniz.
You can fly to
Geneva from
İstanbul Sabiha
Gökçen Airport
with Pegasus, four
days a weekdaily
flights during winter
all-inclusive prices
start at 39.99 USD.
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Muhteşem Manzaralar
“Tor des Geants (Devlerin Turu)” İtalyan
Alplerinde, Aosta Vadisi’nde gerçekleşen
339 kilometre uzunluğunda ve 30.908
metre tırmanış içeren, tek etaplı bir
dayanıklılık koşusu. Rota, Mont Blanc
eteğinde yer alan Courmayeur’den başlayıp
Aosta Vadisi’nin olağanüstü kasabalarından
ve bölgenin dört önemli zirvesi olan Monte
Bianco, Gran Paradiso, Monte Rosa ve
Monte Cervino yakınlarından geçiyor.
Yarışmacılar Aosta Vadisi’nde devasa bir
tur atıp sayısız tepeleri aşıp eğer hava
koşulları izin verirse Col Malatrà’dan Mont
Blanc’ın müthiş manzarasına şahit olup
tekrar Courmayeur’e dönüyor. Yarışın
gerçekleştiği Aosta Vadisi, Avrupa’nın
yüksek dağları ile sarılmış İtalya’nın
küçük bir bölgesi. Yarış, otuzdan fazla
irili ufaklı köy ve kasabadan geçiyor. Bu
yerleşimlerdeki insanların yarışçılara
destekleriyse muazzam; ilgileri ve
destekleri karşısında duygulanmamak
imkânsız. Bu destek, bizler için en
büyük motivasyonlardan oluyor. Belli
istasyonlardaki kısa molalarda yiyecek,
içecek ikmali yaparken, daha uzun
süreli olanlarında uyku, masaj, yiyecekiçecek, tıbbi destek ihtiyaçlarımızı
karşılayabiliyoruz. İkram noktaları
öyle zengin ki; espresso’dan tutun, bazı
noktalarda gönüllülerin masanıza özel
siparişlerinizi bile getirdiği imkânlara
sahipsiniz. Zaten yerel halkın tamamı
sizler için seferber olmuş vaziyette.
Zorunlu malzemeler arasında dağcılıkta
kullanılan kramponlar var. Bildiğimiz
dağcılıkta kullanılanlardan farklı olarak
bot dışındaki ayakkabılara da bağlanabilen,
küçük ve sivri dişleri olan bu kramponlar
ile üç bin metrenin üzerinde ve karda
çok zor geçişler gerçekleştirdik. Col
Malatrà’daki geçişte şans yüzümüze
gülseydi, Mont Blanc’ın eşsiz manzarasını
da görebilecektik. Bu seferlik sis
dolayısıyla Mont Blanc kendini sakladı ama
inanıyoruz ki başka zaman onu mutlaka
kucaklayacağız.
Bitiş Çizgisini Gördük!
Yarışmaya başlayan 765 kişiden 446 tanesi
bitiş çizgisine ulaşırken 317 kişi yarışı
terk etti, iki kişi de diskalifiye oldu. Biz
de tamamlanma süresi maksimum 150
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Wonderful Views
“Tor des Geants” is a single-stage endurance
run through the Aosta Valley in the Italian
Alps. It’s 339 kilometres long and includes a
climb up to 30,908 metres . The route begins
in the foothills of Mont Blanc at Courmayeur
and passes through the picturesque towns
of the Aosta Valley and by the region’s four
important mountain peaks: Monte Bianco
(Mont Blanc), Gran Paradiso, Monte Rosa and
Monte Cervino. Participants run a huge loop
around the Aosta Valley, climb over countless
hills, and, weather permitting, see the fantastic
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view of Mont Blanc from Col Malatra before
returning to Courmayeur. The Aosta Valley
where the race takes place is a small, region
in Italy that is surrounded by some of the
tallest mountains in Europe. The race passes
through more than 30 villages and towns,
large and small. The local residents are
incredibly supportive of the runners, and their
attention and sympathy is quite touching.
This support gave us a lot of motivation.
There are stations set up at specific intervals
where you can take a quick break for
something to eat and drink, and at the longer
stops you can sleep, get a massage, have a meal
and get medical attention. And the things
they’re giving away are incredible: Espresso,
of course, and some places have tables where
you can place a special order and be served
by volunteers – all local residents coming
together just for you.
Mandatory equipment includes crampons.
As opposed to typical mountaineering boots,
crampons have small spikes and are worn
over boots or even over regular shoes . With
the crampons, we were able to tackle the parts
of the route at altitudes of 3,000 meters and
covered in snow. If we’d been lucky, we would
have been able to see the magnificent view of
Mont Blanc from the Col Malatrà pass. This
time, the mountain was hidden by fog, but
we’re sure they’ll come a time when we can
meet face to face.

saat olan yarışı 147:07:22’lik bir sürede,
yaklaşık 10 saatlik uykuyla bitirip el ele
bitiş çizgisinden geçerek bir hayalimizi
daha gerçekleştirmiş olduk. Bu kadar az
uykuyla bitiş çizgisini göğüsledikten sonra,
hiçbir şey yokmuşçasına Courmayeur
sokaklarında kendimizi bulmamız da bu
koşunun başka bir unutulmazı oldu.
Dileğimiz; Kaçkarlar, Kapadokya ve
ülkemizdeki diğer cennet coğrafyalarda,
yerel yönetimle beraber halkın da geniş
katılımıyla, yerli-yabancı katılımcılara açık
benzeri organizasyonların gerçekleşmesi.
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We made it to the finish line!
Of the 765 people participating in the race,
446 reached the finish line, 317 withdrew
from the race, and 2 were disqualified.
Including around a total 10 hours in sleep,
we managed to finish the race with a time
of 147:07:22 – just under the 150-hour
maximum allowed. What’s more, we held
hands as we crossed through the finish
line – making another of our dreams come
true. Afterwards, a whole other dimension
was added to the race when, despite having
gotten very little sleep, we found ourselves
wandering the streets of Courmayeur as if
we’d just arrived.
Our wish is to see similar events held
in places like the Kaçkar Mountains,
Cappadocia and other geographic paradises
in Turkey, organized in cooperation with
local authorities and the general public, and
with participants from around the world.
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Katar’ın başkenti ve en büyük şehri olan Doha, farklı ülke vatandaşlarının bir arada
yaşadığı, kozmopolit bir kent. Doha, hiç kuşkusuz, modernizmi kendine has bir
kültürle yaşamayı seven Katar’ı da en iyi gözlemleyebileceğiniz şehir.

The capital of Qatar and its biggest city, Doha is a cosmopolitan center accomodating
people from different countries under one roof. It’s also the best place to witness how
Qatar is able to blend modernity with its own authentic culture.
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Farklı Kültürlerin Buluşma Noktası:

DOHA

Meeting Point of
Different Cultures:
DOHA
YAZI / BY Vizesiz Geziyorum

PEGASUS
UÇURUYOR
FLY WITH
PEGASUS

İstanbul
Sabiha Gökçen
Havalimanı’ndan
Doha’ya haftanın
her günü kış
sezonu boyunca
her şey dâhil
121,99 USD’den
başlayan fiyatlarla
uçabilirsiniz.
You can fly to Doha
from İstanbul Sabiha
Gökçen Airport
with Pegasus’ daily
flights during winter
season; all-inclusive
prices start at
121.99 USD.
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“vizesizgeziyorum.com!”
“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
BUDAPEŞTE’DE…
bulabileceğiniz sitede, aynı
Alışverişülkelere
genel olarak
zamanda
ait ilham verici
Vaci vevideoları
Andrassyda
caddeleri
tanıtım
yer alıyor.
üzerinde yapılıyor. Bunların

Launched on the net with the
dışındaki turistik yerlerde
slogan “96 countries, 1 person”,
de çok sayıda hediyelik eşya
vizesizgeziyorum.com contains
satan mağaza bulunuyor.
everything you might want to
- 200about
m2’den
olan tüm
know
all ofbüyük
the countries
dükkânlar
yasa gereği
that
don’t require
visas ofpazar
Turkish
günleri kapalı oluyor.

information
about how toiçin
get there,
- Döviz bozdurmak
where
to stay,değil,
whatşehir
and where to
havaalanını
eat,
wheredöviz
to shop
and much more,
içindeki
bürolarını
along
withTL
promotional
kullanın.
bazında videos that
will
inspire youen
to travel
hesaplaması
rahat abroad.
para
birimlerinden biri olan Macar
para biriminin adı Forint’tir.

VIZESIZ GEZIYORUM,
100 Forint=1 TL.
ENGELSIZ ÖĞRENIYORUM
Türkiye saatiyle arasında
Projenin bir diğer dikkat
1 saat fark bulunuyor.

çekici tarafı ise sitede yer alan
- içeriğin, görme engelli
her
takipçiler
için seslendirilmiş
IN BUDAPEST…
olması. “Seyahat engel
Shopping is generally
tanımazsa, seyahat edilecek
concentrated along Vaci and
yerler hakkında bilgi edinmek
Andrassy streets. In addition,
de engel tanımaz” mottosuyla
to these two streets, you’ll
hareket eden bu proje, içindeki
find numerous souvenir shops
gezgin ruhunu ortaya çıkarmak
near all of the tourist spots.
isteyen herkese hitap ediyor.

All shops larger than 200 m2
are required by law to close
VISA-FREE TRAVEL, OBSTACLEon Sundays.

FREE INFORMATION

If you’re going to exchange
Another remarkable aspect of
currency, do it at one of the
this project is that all of the website
change offices in the city
content is available in the textcenter rather than at the
to-speech format for the visually
airport. One of the easiest
impaired. Designed to appeal to
exchange rates to calculate
everyone wanting to discover their
is the Turkish Lira to the
inner traveler, the project’s motto is:
Hungarian Forint: 100 Forints
“If there’s no limits to travel, there’s
is 1 Lira.

no limits to information about where
toHungary
travel.” is an hour behind
Turkey.

S

Sabiha Gökçen’den Pegasus’un
PC 602 no’lu uçuşuyla Hamad
Uluslararası Havalimanı, diğer
adıyla Yeni Doha Uluslararası
Havalimanı’na doğru yola
koyuluyoruz. Yaklaşık 4,5
saat süren bu yolculuk, kabin
memurlarıyla geçirdiğimiz
eğlenceli sohbetimizden dolayı göz açıp
kapayıncaya kadar geçiyor.
Modernliğe ve Zenginliğe
Arap Dokunuşu

Şehrin çok kültürlü yapısını, Yeni Doha
Uluslararası Havalimanı’na indiğiniz andan
itibaren hissedebiliyorsunuz. Bu renkli ve
çoklu yapı içinde her şey şaşırtıcı derecede
düzenli; sıra beklemek gibi bir şey pek
bilinmiyor bu şehirde.
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DOHA HAVAALANI DOHA AIRPORT

We set out on Pegasus Airlines’ Flight
PC 602 from Sabiha Gökçen Airport in
Istanbul to the Hamad International
Airport, or New Doha International
Airport, as it’s known. The flight takes
about 4.5 hours, but we get to chatting with
the cabin crew, and the time passes in the
wink of an eye.
Arabian touches to modernity and
wealth

From the moment you set foot at the New
Doha International Airport, you can feel
the multi-cultural atmosphere of the city.
Everything is surprisingly orderly in this
colourful, multi-faceted structure. In this
city, waiting in a queue is unheard of.
We generally like to use public transport
when we go abroad, but this isn’t really
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“Denizin üstüne
kurulu şehir” olarak
adlandırılan The
Pearl’de büyük alışveriş
merkezleri, villalar, tatil
merkezleri mevcut.
The Pearl is a “city
built on top of the sea”,
and includes shopping
centres, villas and
holiday resorts – in short,
everything that makes
Doha what it is.

THE PEARL

THE PEARL

THE CORNICHE

THE CORNICHE

Ziyaret ettiğimiz ülkelerde genellikle
toplu taşıma araçlarını tercih etsek de
Doha’da bu pek mümkün değil. Eski model
araba görmekte zorlanacağınız bu şehirde
karşılaşacağınız arabaların neredeyse hepsi
lüks. Toplu taşımanın gelişmediği Doha’da
bir araç kiralayıp gezmek şart. Katar’ın
genelinde benzin fiyatlarının oldukça düşük
olduğunu belirtmeden de geçmeyelim.
The Corniche… Doha’nın tadını manzara
eşliğinde çıkarmak istiyorsanız adres burası
olmalı. İzmir Kordon’u andırsa da Katar
kültürünü sonuna kadar hissedebileceğiniz
bir nokta burası. İlkbahar, sonbahar ya da
kış aylarında günün her saati gezebileceğiniz
bu bölgeyi, yazları akşamüstü ya da akşam
gezmeniz daha doğru olacaktır.
The Pearl… Katar’ın lüks hayatını görmek,
bunun yanında yapay bir ada da keşfetmek
isterseniz, The Pearl mutlaka ziyaret etmeniz
gereken bir adres. “Denizin üstüne kurulu
şehir” olarak adlandırılan The Pearl’de büyük
alışveriş merkezleri, villalar, tatil merkezleri
mevcut. Yani The Pearl’de Doha’yı Doha
yapan her şey var.
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possible in Doha. When it comes to
automobiles, practically all of the cars are
high-end, luxury models, and you’ll be
hard pressed to see anything older. You’ll
need to rent a car to get around, since
Doha’s public transport system hasn’t
been developed. Keep in mind that Qatar
has comparatively low petrol prices.
The Corniche: This is the place to be
if you want to enjoy a scenic view of
Doha. While it might remind you of the
Kordon shore in Izmir, you really feel the
dominance of Qatar culture here. You can
visit the area at any time of day during
spring, autumn and winter, but during
the summer, it would be better to visit in
the late afternoon or evening.
The Pearl: If you want to get a glimpse of
Qatar’s luxury lifestyle and also discover
an artificial island, The Pearl is one of
the place to go. The Pearl is a “city built
on top of the sea”, and includes shopping
centres, villas and holiday resorts – in
short, everything that makes Doha what
it is.
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Villaggio Mall... Şehirdeki yapay adalar,
yükselen gökdelenler hatta altın tozlu
yemekler, lüks yaşama düşkünlüğün
birer sembolü. Alışveriş sevenler için bir
cennet olan Doha’da dünya markalarına ev
sahipliği yapan pek çok alışveriş merkezi
var. Bunlardan en dikkat çekeni ise Villaggio
Mall. Venedik’i aratmayacak bir gondol
sefası da yapabileceğiniz bu merkez, alışveriş
düşkünlerini fazlasıyla heyecanlandıracak
cinsten.
Souq Waqif... Doha’da zaman yolculuğu
yapılabilecek, baharat kokularının etrafı
sardığı bir bölge. Eski yapıların bulunduğu bu
bölge, küçük hediyelik eşyaların alınabileceği
ve kültürel bir gezinin yapılabileceği bir çarşı.
Doha’da nostaljik bir nokta arıyorsanız Souq
Waqif’e kesinlikle uğramanızı öneririz.
Aspire Park... Doğayla iç içe zaman geçirmek
istiyorsanız uğramanız gereken noktalardan.
İçinde kuğuların yüzdüğü büyük bir yapay göl
bulunan bu park, yemyeşil ve oldukça bakımlı.
Ailelerin ve turistlerin akınına uğrayan Aspire
Park, spor ya da piknik yapmak için ideal.
SOUQ WAQIF

ASPIRE PARK

VILLAGGIO MALL

SOUQ WAQIF

STATE GRAND
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Villagio Mall: The artificial islands, towering
skyscrapers and menus featuring gold
dust are all symbols of the city’s fondness
for luxury. Doha is a shopper’s paradise,
and there are many shopping centres with
branches of global brands inside. The most
striking of these is Villagio Mall, where you
can embark on a gondola trip second only to
the actual one in Venice, and it’s an exciting
opportunity for shopping fanatics.
Souq Waqif: A district enveloped by the
smell of spices, where you might feel like
you’ve stepped back in time. Souq Waif is a
market comprised of old buildings, where
you can buy small souvenirs and get a taste of
the culture. If you’re looking for the nostalgic
aspect of Doha, we recommend that you visit
Souq Waqif.
Aspire Park: If you want to spend time in
nature, this is the place to be. The park has a
large artificial lake that is home to swans, and
it’s very well kept and green. Aspire Park is
popular with tourists and local families, and
it’s a great place to excersize or go for a picnic.
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SUNSET GÜNBATIMI

SEALINE DESERT

İslam Sanatları
Müzesi
Denizin üzerine kurulmuş
mükemmel bir mimari yapının
içerisinde bulunan bu müze,
şehirde mutlaka uğramanız
gereken bir diğer nokta. İran,
Türkiye ve Suriye’den gelen
eserlerle oluşturulmuş bu
müzeye giriş ücretsiz. Doha’nın
sıcak iklimini dışarıda bırakıp
çok iyi bir şekilde serinletilmiş
müzeye girdiğinizde, burada
sergilenen eserleri rahat rahat
gezip inceleyebiliyorsunuz.

Museum of Islamic Arts:
The Museum of Islamic Arts
is located inside a fantastic
architecural structure built
over the sea, and visiting here
is another of this city’s musts.
The museum includes artworks
from Iran, Turkey and Syria, and
entrance is free. You can leave
behind the scorching heat of
Doha inside this very well-cooled
museum, where you’ll be able to
wander around and look at the
artwork to your heart’s content.

Sealine Desert… Konu, Arap Yarımadası’nın
güneyine doğru bir ziyaret olursa çöl safarisi
de olmazsa olmazlar arasında olur. Sealine
Desert, adından da anlaşılabildiği gibi
denizin kıyısında bulunan bir çöl. Safari
keyfinin ardından mükemmel manzaranın
keyfini çıkarabilirsiniz.
State Grand… Doha’nın en büyük camisi
ve mimari olarak da atmosfer olarak da
oldukça dikkat çekici. Modern bir tasarıma
sahip State Grand, pek çok ziyaretçinin gezi
listesinde bulunuyor.
Eğlence ve Yemek

Doha’ya farklı kültürlerin buluşma noktası
dedik, bu özelliği sadece gezerken değil,
farklı ülke mutfaklarını deneyimlerken
de görebilirsiniz. Orta Doğu Mutfağı’nın
neredeyse her lezzetini bulabileceğiniz
Doha’da Çin, Hint ve İtalyan mutfakları da
sıklıkla karşınıza çıkıyor.
Bulunduğu coğrafyada eğlencenin kalbinin
attığı şehirlerden biri olan Doha’da gece
kulüpleri oldukça fazla. Otellerin içerisinde
bulunan gece kulüpleri eğlenmek için bir
alternatif olabilir. Bunun yanında, şehirde
bulunan çeşitli tema parklarda da eğlenceli
zaman geçirebilirsiniz.
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Sealine Desert: When it comes to the

south of the Arabian Peninsula, a desert
safari is one of the best things to do. As the
name implies, Sealine Desert is a desert on
the seashore. After enjoying the safari, you
can feast your eyes on the fantastic view.
State Grand: The biggest mosque
in Doha, it is striking in terms of its
architecture and its atmosphere. State
Grand is on the itinery of many visitors,
owing to its modern design.
Entertainment and Food

We’ve mentioned that Doha is the meeting
point for different cultures, and it’s not just
when you’re exploring the city that you’ll
notice this, it’s also noticeable in the many
different cuisines from around the world.
You can find almost any Middle Eastern dish
here, and you’ll run into plenty of Chinese,
Indian and Italian restaurants, too.
Doha is the heart of the region’s nightlife,
and there are a huge number of nightclubs.
You’ll find some inside hotels as well, and
they can be a good form of alternative
entertainment. You can also have an
enjoyable time at any of the various theme
parks located around the city.

BEN DE
BİR DÜKKANLA
BAŞLADIM.
“Hep kendi işimi yapmak istiyorum ama doğru
işi bulamıyorum” dediğinizi duyar gibiyiz.
Yatırıma dönüşen lezzet, Papa John’s Pizza
yanınızda!
30 yıllık Amerika ve uluslararası alandaki
tecrübesiyle dünyanın en hızlı büyüyen
markalarından Papa John’s Pizza, bu başarısını
yeni iş ortaklarıyla paylaşmaya hazır.

Papa John’s’un Kurucusu

Yatırımcısına kazandırma ilkesiyle çalışan
Papa John’s Pizza; taze hamurunun lezzeti
ve tüm ürünlerinin kalitesiyle tüketicinin,
halka açık yapısıyla da yatırımcıların iştahını
kabartıyor.
Seçkin lokasyonlarda açacağımız sınırlı
sayıdaki şubelerimizden birini işleterek siz
de bu başarının ortağı olun...

www.papajohns.com.tr

Başvuru İçin:yatirimci@pjgida.com.tr
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İstanbul Sabiha Gökçen
Fast Track hizmeti
Pegasus misafirlerine

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

FAST TRACK HİZMET NOKTALARI
FAST TRACK SERVICE POINTS

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

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

Terminal Ana Girişi İç ve Dış Hatlar Giden
Yolcu Katı Orta Giriş Kapısı (Fast Track 		
tabelasının asılı olduğu giriş noktası)
Terminal Entrances | Domestic and 		
International terminals departures floor 		
common entrance (Entrance gate with 		
“Fast Track” sign)
İç Hatlar İkinci Güvenlik Kontrol Noktası
(İç Hatlar Giden Katı G ve H kontuarının 		
karşısında Fast Track tabelasının 		
bulunduğu nokta)
Domestic terminal departures floor 		
second security point (Domestic terminal
departures floor, just across G and H 		
counter, under “Fast Track” sign)
Dış Hatlar Giden Katı Pasaport Kontrol 		
Noktası (33 numaralı pasaport bankosu 		
Dış Hatlar Giden Katı Pasaport Kontrol 		
Noktası)
International Terminal passport control 		
point (International Terminal passport 		
control point counter 33 at the departures
floor)
Dış Hatlar Gelen Katı Pasaport Kontrol 		
Noktası (1 numaralı pasaport bankosu | Dış
Hatlar Gelen Katı Pasaport Kontrol Noktası)
International Terminal passport control 		
point (International Terminal passport 		
control point counter 1 at the arrivals floor)

özel
SGK ve ALARÃ
IGORT
SAÐLÃKÓS NÎLARDA
BRA
ILEÓT~MÓ AMÃZ
ANLAÎM R
TU
MEVCUT
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“Özümüzle istikbale“ sloganıyla “2016 İslâm Dünyası
Turizm Başkenti” seçilen Konya, Mevlânâ’nın
“Ne olursan ol, yine gel” diyen evrensel çağrısıyla,
7-17 Aralık tarihleri arasındaki 743’üncü Vuslat
Yıldönümü törenlerine herkesi davet ediyor.

With the slogan “With our roots, into the Future”,
Konya was chosen as the “2016 Tourism Capital of the
Islamic World”. Between December 7-17, the
city is inviting everyone to the 743rd anniversary
of Rumi’s “Reunion” ceremony with his own
universal words, “Come, Come,
Whoever You Are”.

KONYA’DA
VUSLAT GECESİ
Reunion Night In Konya
YAZI / BY Melih USLU
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PEGASUS
UÇURUYOR
FLY WITH
PEGASUS

İstanbul
Sabiha Gökçen
Havalimanı’ndan
Konya’ya haftanın
her günü kış
sezonu boyunca
her şey dâhil
54,99 TL’den
başlayan fiyatlarla
uçabilirsiniz.
You can fly to Konya
from İstanbul Sabiha
Gökçen Airport
with Pegasus’ daily
flights during winter
season all-inclusive
prices start at
54.99 TL.
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743’ÜNCÜ VUSLAT PROGRAMI: Tören programıyla
ilgili detaylı bilgilere Türkçe ve İngilizce olarak
ulaşmak ve sema gösterisine bilet almak için
konyakultur.gov.tr internet adresini ziyaret
edebilirsiniz. Eğer Vuslat Günleri’nde Konya’ya gelme
şansınız yoksa bile üzülmeyin. Cumartesi akşamları
20.00’de Mevlana Kültür Merkezi’nde Türk Tasavvuf
Müziği eşliğinde yapılan sema ayinine katılabilirsiniz.
Her hafta yaklaşık 2 bin 500 kişinin izlediği sema
öncesinde Türkçe ve İngilizce Mesnevi sohbetleri
gerçekleştiriliyor.
743rd REUNION PROGRAM : For detailed information
on the commemoration program in Turkish and English
and to purchase tickets for the whirling ceremony, visit the
web site konyakulttur.gov.tr. If you can’t make it to Konya
for the Reunion Days, don’t fret. You can still watch the
dervishes whirl during the ceremonies held regularly on
Saturday evenings at 20:00 at the Mevlana Cultural
Centre. Around 2,500 people attend the weekly ceremonies,
which are preceded by discussions on Rumi’s teachings in
both Turkish and English.

G

önüllerin şehri Konya,
firuze kubbeli camileriyle
insana aşkın ve inancın
kutsallığını fısıldayan
eski bir Anadolu
başkenti. Bu kadim şehir,
eski çağlardan kalma bir
yerleşim olan Alaeddin
Tepesi’nin üzerinde ve
etrafında kurulup gelişmiş. Günümüzde ise
Selçuklu ve Osmanlı Mimarisi’nin en güzel
örneklerini yansıtan camileri, medreseleri,
türbeleri ve Mevlânâ Müzesi ile her yıl
milyonlarca ziyaretçiyi kendine çekiyor. Özü,
insan ve Allah sevgisine dayanan Mevlevilik
öğretisinin merkezi kabul edilen Konya için
17 Aralık çok önemli çünkü bu tarih, Mevlânâ
Celâleddîn-i Rûmî’nin Şeb-i Arus, yani
“Düğün Gecesi” olarak nitelendirdiği ölüm
yıldönümünü ifade ediyor. 1273 tarihinde
Konya’da yaratıcısına kavuşan bu büyük
şair, hümanist ve fikir insanı, bu yıl 743’üncü
kez anılıyor ve insanlığı kucaklayan felsefesi
dünyaya bir kez daha duyuruluyor.

118 • PEGASUS • ARALIK / DECEMBER 2016

Konya, city of the heart, an ancient Anatolian
capitol whose turquoise-domed mosques
enthral and whisper of hallowed belief. This
venerable city expanded from its original
foundation upon Alaeddin Heights, an area
that had been home to human settlement
for ages. Today, with its mosques, medresas
and shrines that are among the most
beautiful examples of Selcuk and Ottoman
architecture, Konya attracts millions of
visitors each year. Konya is considered to be
the birthplace of the Mevlevi order, whose
essence is the love of humanity and God.
December 17 is very important for Konya,
because this date marks the anniversary of
the death of Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî,
which Rumi himself referred to as his
“Wedding Night”, or “Şeb-i Arus (Reunion)”.
It was on this date in 1273 that the great poet,
humanist and intellectual met his maker.
On the 743 anniversary of his death,
the world will once again recall Rumi’s
philosophy, which embraces all of
humanity.

Seyahat ••• travel
Mevlânâ’yı anma törenleri, her yıl olduğu gibi
bu sene de Konya’da 10 güne yayılan maneviyat
yüklü etkinliklerle gerçekleştiriliyor. 7-17 Aralık
tarihleri arasındaki bu zaman diliminde, onun
hoşgörüsüne kulak vermek için dünyanın dört
bir yanından gelen insanlar Konya’ya akıyor.
Diğer yandan, Rûmî’nin inancından etkilenerek
yaşamının kalan bölümünü Konya’da geçirmeye
karar veren çok sayıda yabancı yaşıyor kentte.

As happens every year, this year Konya is
organizing memorial services featuring
spiritually focused events spread out over 10
days from December 7-17. During this time,
Konya is flooded with people from the four
corners of the earth who heed Rumi’s call for
tolerance. At the same time, Konya is home to
a large number of foreigners, who, affected by
Rumi’s beliefs, decided to settle in the city.

Mevlânâ Makamında

In Rumi’s Quarter

“En yeşil kubbe” olarak tanınan firuze çinilerle
kaplı Kubbe-i Hadrâ’nın 16 dilimli muhteşem
kubbesinin önünde fotoğraf çektirmek, artık
Konya’ya özgü bir gelenek olmuş. Bir zamanlar
Selçuklu sarayının çiçek bahçesi olan müzenin
avlusunda gezinirken, mis kokulu güller,
konuklarına Mevlânâ’nın sevgi dolu fikir
dünyasını hissettiriyor.

It has become a tradition in Konya to take
photos in front of the Kubbe-i Hadra,
turquoise-tiled dome with 16 segments
known as “the greenest dome”. As you walk
around the museum courtyard, formerly
the garden of the Seljuk palace, the sweet
smell of roses reminds visitors of Rumi’s
philosophy.

MEVLÂNÂ MÜZESİ MEVLANA MUSEUM

120 • PEGASUS • ARALIK / DECEMBER 2016

Seyahat ••• travel
SEMA NASIL
DÖNÜLÜR?
Dervişlerin giydiği tennure
kefeni, sikke ise mezar
taşını ifade eder. Ney
taksimi ile sema başlar.
Ellerini çapraz biçimde
omuzlarına koyan dervişler,
bir çiçeğin açılması gibi
yavaş yavaş ellerini açar.
Sağ el yukarıya, sol el
yere bakar. Bunun anlamı
“gökten geldik, toprağa
gideceğiz” demektir. Baş
sağa yatırılır ve dervişler
hem kendi eksenleri
etrafında hem de şeyhin
ve dervişlerin çevresinde,
bedenlerini müziğin gücüne
teslim ederek sessizce
döner.

Kendine özgü huzur dolu atmosferiyle son
derece etkileyici olan Mevlânâ Müzesi’nde
“sessiz olmak” artık bilinen bir kural.
Peki burada neler görebilirsiniz? Hemen
söyleyelim: Derviş mezarlarının yanı sıra
tarihi Kur’an-ı Kerimler, el yazmaları, hat
levhaları, sema ayinlerinde kullanılan otantik
müzik aletleri, derviş giysileri ve en önemlisi
Mevlânâ’nın kişisel eşyaları… Yılda üç
milyona yakın ziyaretçi çeken müzedeki en
etkileyici objelerden biri de eski bir “Nisan
tası”. “Bu da ne?” dediğinizi duyar gibiyim.
Anlatalım; rivayete göre kutsal sayılan
Nisan yağmurları bu kapta toplanır, dualar
okunduktan sonra Mevlânâ Celâleddîn-i
Rûmî’nin sarığının ucunun batırıldığı bu su
gelenlere sunulurmuş.
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The Mevlana Museum has a uniquely
impressive atmosphere, where the “rule of
silence” is well known. So, what’s there to see in
the museum? I’ll tell you: Tombs of dervishes,
early manuscripts of the Quran, calligraphic
plates, musical instruments used in actual
Sema ceremonies, dervish clothes, and, most
importantly, Rumi’s personal belongings…
The museum welcomes around three million
visitors each year. One of the most striking
objects here is an old “April bowl”. I can hear
you asking: “What on earth is that?” Here’s
the answer: Legend has it that April rains,
considered sacred, were collected in this bowl,
after which prayers were recited, a corner of
Rumi’s turban was dipped into the bowl, and
the water was offered to guests.

THE SEMA CEREMONY: The
dervish’s robe, the “tennure”,
symbolizes a shroud, and the
“sikke” perched on the head
represents a gravestone.
A flute overture performed
on the wooden “ney” begins
the whirling ceremony.
The dervishes begin by
crossing their arms over
their chests and opening
their hands slowly, like a
flower unfolding. Their right
hands face upwards and
their left hands downwards,
conveying the meaning,
“We came from the sky,
we’re going towards the
earth”. They tilt their heads
towards the right, and begin
to spin silently, both on their
own axis and around the
dervishes and the sheik,
surrendering themselves to
the music.
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Bu müze-dergâhta geçirdiğimiz huşu dolu
dakikalardan sonra civardaki mekânları
keşfetmeye karar veriyoruz. “Mevlânâ
Semti” olarak anılan, müzenin arkasındaki
tarihi mahalle bir yanda türbeleri,
minareleri, çeşmeleri; diğer yanda taş
konakları, antikacıları, sarrafları, aktarları,
halıcıları, otantik kahvehaneleriyle
insanı rüyalar âlemine sürükleyen mistik
bir atmosfer sunuyor. Yakın çevredeki
sokaklarda sıralanan kâgir evlerin çoğu
restore edilmiş. Başarılı restorasyonlarıyla
dikkat çeken bu evlerin önemli bir bölümü
turizme hizmet ediyor. Butik oteller,
restoranlar ve hediyelik eşya dükkânlarının
yanında irili ufaklı çok sayıda atölye de göze
çarpıyor. Bu atölyelerde hat, çini, ebru,
tezhip ve Mevlevi müziğine yönelik kurslar
düzenleniyor.
Selçuklu İzleri

Konya şehir merkezinde görülmeye değer
yer çok. Şimdi dilerseniz yarım günlük
bir turla kentin köklü kültürel mirasına
doğru bir yolculuk yapalım birlikte. Şehir
merkezindeki ilk durağımız, Karatay
Medresesi Çini Eserler Müzesi.

After the quiet of this museum/dervish
convent, we decide to explore other places
nearby. The historical “Rumi Quarter”
just behind the museum has a mystical
atmosphere, with shrines, minarets and
fountains on one side and antique shops,
goldsmiths, herbalists, carpet sellers and
coffee shops on the other. Many of the
stone houses lining the streets nearby
have been successfully restored, and most
now cater to tourists as boutique hotels,
restaurants and souvenir shops. You’ll also
notice that there are quite a few workshops
of all different sizes. These workshops
offer classes devoted to calligraphy,
tile painting, marbling, manuscript
illumination and Dervish music.
Traces Of The Seljuks

Konya has a great many places worth
visiting. If you’re interested, we can take
a half-day tour around the historical
cultural legacy of the city. Our first stop
is the Karatay Medresa Tile Museum in
the centre of the city. This 13th century
religious school on Alâeddin Hill now
serves as a museum, its architecture

İNCE MİNARELİ MEDRESE
MADRASAH WITH THIN MINARET

KARATAY MÜZESİ
KARATAY MUSEUM
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Alâeddin Tepesi’ndeki 13’üncü yüzyıla
tarihlenen bir medresede hizmet veren
müze, kesme taş ve sırlı mermer tuğlanın
uyumunu yansıtan mimarisi, çinili kubbesi
ve zengin bezemeleriyle Selçuklu sanatının
başyapıtlarını barındırıyor. Buradan
Hükümet Konağı’na uzanan cadde üzerinde
birbirinden zarif camiler yükseliyor:
İplikçi Camii, Şerafettin Camii, Şems-i
Tebrizi Camii, Selimiye Camii ve diğerleri…
Şehirdeki bir diğer önemli Selçuklu şaheseri
olan İnce Minareli Medrese, göz kamaştırıcı
taç kapısıyla dikkat çekiyor. 1264 tarihinde
Sultan İkinci İzzeddin Keykavus’un emriyle
inşa edilen yapı, günümüzde müze olarak
kullanılıyor. 1956 yılında Taş ve Ahşap
Eserler Müzesi olarak hizmete açılan
mekânda, Selçuklu ve Karamanoğulları
Beyliği döneminden kalma kitabeler,
rölyefler, geometrik motiflerle bezenmiş
kapı ve pencere kanatları, ahşap tavan
göbekleri ile sandukalar teşhir ediliyor. Sözü
açılmışken bahsetmek istediğimiz son bir
yer daha var: Sahipata Külliyesi. Selçuklu
taş işçiliğinin zirve örneklerinden birini
teşkil eden bu anıt mekân, turkuaz mavisi
çinileriyle ünlü.
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reflecting the complementary nature
of cut stone and burnished marble
bricks. With its tiled dome and rich
embellishments, it houses masterpieces
of Seljuk art. Stretching out the length of
the avenue from here to the governor’s
mansion are a series of elegant mosques:
the Iplikçi Mosque, Şerafettin Mosque,
Şems-i Tebrizi Mosque, Selimiye Mosque,
and more… Another masterpiece of
Seljuk architecture located in Konya is
the “İnce Minareli Medrese (Medresa
with the Slim Minaret)”, which features
the mesmerizing “crowned gate”. The
structure, built in 1264 by Sultan İzzettin
Keykavus II, today houses the Stone and
Woodwork Museum. The museum, which
first opened its doors in 1956, displays
books, reliefs, wooden doors and windows
decorated with geometric motifs, wooden
ceiling decorations and giant wooden
chests from the Seljuk and Karamanid
periods. While we’re on the subject, there’s
one more place we should mention: Sâhib
Ata Külliyesi. A masterpiece of Seljuk
stone carving, this memorial site is famous
for its turquoise tiles.

ŞERAFETTİN CAMİİ SERAFETTIN MOSQUE
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KONYA GÜNBATIMI KONYA SUNSET

ATEŞBAZ’IN
SOFRASINDAN

Yükselen Şehir

Her ne kadar şehrin tarihi ve geleneksel
yönlerinden bahsettiysek de Konya,
günümüzde Türkiye’nin en gelişmiş
şehirlerinden biri. Son yıllarda ekonomik
yönden büyük bir gelişim gösteren
Konya, artık bir marka şehir konumunda.
Gerek üniversiteleri gerekse el zanaatları
konusundaki birikimiyle köklü bir eğitim
şehri olan Konya, Anadolu’nun en büyük
sanayi bölgelerinden de birine sahip. Son
yıllarda bilim merkezi, baraj, Yeni Konya Stadı,
Teknokent ve kongre merkezleri ile adından
söz ettiren şehir, Türkiye ekonomisinin
parlayan yıldızlarından biri olarak tanınıyor.
Özetle, Aralık ayı Konya’yı tanımak için çok
iyi bir zaman. Birçok güzelliği anılarınıza
nakşedip ayrılacaksınız bu şehirden. “Beş
Şehir” adlı kitabında Konya’yı da anlatan
Türk Edebiyatı’nın ünlü ismi Ahmet Hamdi
Tanpınar’ın dediği gibi: “Tıpkı bozkır gibi
kendine özgü, esrarlı bir güzelliği vardır
Konya’nın”. Görmek gerek…
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A Rising City

While we have mentioned the traditional,
historical aspects of Konya, at the same
time, the city is one of the most developed
in Turkey. Konya has witnessed strong
economic development in recent years and
has made a name for itself as a city steeped
in education, with its universities as well
as its traditional handicrafts. Konya is also
one of the most industrialized areas in
Anatolia. Known as one of the shining stars
of the Turkish economy, the city has been
gaining in popularity in recent years, owing
to its science centre, reservoir lake, the New
Konya Stadium, Technocity and congress
centres. In short, December is a great time to
visit Konya. You’ll leave this city with many
beautiful sights imprinted on your memory.
As the famous Turkish novelist Ahmet Hamdi
Tanpınar says in his novel about Konya, “Five
Cities”, “Konya has a mysterious beauty of its
own, just like the steppe that surrounds it.”
It’s worth a visit…

Konya gezinizi başlı başına
bir gurme seyahatine
dönüştürmek elinizde: Bamya
çorbası, Arabaşı çorbası, etli
ekmek, fırın kebabı, Mevlânâ
böreği, tirit, etli yaprak
sarma ve irmik helvası gibi
geleneksel Konya yemeklerini
sufi müziği eşliğinde
deneyebilirsiniz. Bizim
tavsiyemiz ise Mevlânâ’nın
aşçıbaşısı Ateşbaz Veli’nin
tariflerinden esinlenerek
hazırladığı Mevlevi sofrasıyla
ünlü Somatçı Fihi Ma
Fih Restaurant. Mengüç
Sokağı’ndaki mekânın
menüleri için:
www.somatci.com

FROM ATEŞBAZ’S CUISINE :
It’s up to you to transform
your visit to Konya into a
gourmet journey. Try out
local Konya specialties like
okra soup, “Arabaşı” chicken
soup, meat pasties, baked
lamb, “Mevlânâ” pastry,
“tirit”, stuffed vine leaves
and semolina pudding, with
Sufi music playing in the
background. We recommend
the Mevlevi cuisine at the
renowned Somatçı Fihi Ma Fih,
where the recipes are inspired
by Rumi’s head chef Ateşbaz
Veli. Located on Mengüç
Street, you can browse their
menu at www.somatci.com.
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ONLARI
GÖRMEDEN
KONYA’DAN
DÖNMEYİN
Don’t Come Back
without Seeing
These Sights

TROPİKAL KELEBEK BAHÇESİ TROPICAL BUTTERFLY GARDEN

Toplumsal ve kültürel alanlarda hayata
geçirdiği projeleri, yürüttüğü restorasyon
çalışmaları ve arkeolojik kazılara verdiği
destekle dikkat çeken Konya Selçuklu
Belediyesi’nin uygulamaları arasında yer alan;
Tropikal Kelebek Bahçesi ve Tarihi Kentler
Birliği tarafından “Sokak Sağlıklaştırma” ve
“Restorasyon” dallarında “Süreklilik Ödülü”ne
lâyık görülen Sille Beldesi, Konya’ya gelmişken
görmeden dönmemeniz gereken yerlerden.

Tropical Butterfly Gardens in Selçuklu,
main municipalities of city of Konya that
stands out with its social and cultural
projects, restorations and archeological
excavations, and Sille neighbourhood who
was awarded the Sustainability prize in
“Street Improvement” and “Restoration”
categories by the Association of Historic
Towns are two places to see while you are in
Konya.

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi

Konya Tropical Butterfly Gardens

Konya’nın Selçuklu ilçesinde geçtiğimiz
yıl açılan ve içerisinde 15 farklı türde ve
binin üzerinde kelebek barındıran Konya
Tropikal Kelebek Bahçesi, 7.600 metrekare
büyüklüğüyle “Avrupa’nın en büyük tropikal
kelebek bahçesi” unvanına sahip. Kelebeklerin
uçuş alanına adım attığınızda kendinizi
adeta bir masal diyarında hissediyorsunuz.
Kelebeklerin dışında bahçede 80 farklı türde,
binlerce bitki yer alıyor. Bahçede yer alan
Böcek Müzesi’nde ise interaktif sunumlarla
birçok böceğin tanıtımına yer veriliyor.
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The Tropical Butterfly Gardens in Konya
opened its doors last year, and it is home
to more than a thousand butterflies from
15 different species. With an area of 7.600
square meters, it is the largest tropical
butterfly garden in Europe. You might feel
like you’re in a fairytale when you step into
the flight area of the butterflies. There are
thousands of plants from over 80 species in
the garden, in which you can also find the
Insect Museum, where you can learn all
about insects with interactive guides.
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SİLLE

Tarihe Tanıklık Eden Sille

Konya’nın Selçuklu ilçesine bağlı, tarihi çok
eski dönemlere dayanan Sille Beldesi, Konya’ya
gitmişken mutlaka görmeniz gereken yerler
arasında. Geleneksel mimari özelliklerinin
günümüze kadar taşındığı beldede, tarihe
tanıklık edebileceğiniz Aya Elena Kilisesi,
mağara kiliseleri, Sille Şapeli Zaman Müzesi
ve Gevale Kalesi ziyaretçilerin dikkatini en
çok çeken yerlerden. Volkanit ve andezit
özellikleri taşıyan Sille taşından inşa edilen
yerel yapıları görmeli, Sille Çayı’nın kenarında
yürümelisiniz.
AYA ELENA KİLİSESİ AYA ELENA CHURCH

SİLLE
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Sille, Witness to History

The district of Sille is located in the Selçuklu
municipality in Konya, and it has a very long
history. A must-visit if you’re in the area, some
of the most popular sites for tourists are the
Saint Helena Church, cave churches, Sille
Chapel Time Museum, and Gevale Castle. The
area’s traditional architectural style has been
preserved to this day, and the buildings made
out of Sille stone, a volcanic andesite, are very
striking. As well as experiencing history, you
can also take a walk on the banks of the Sille
stream.

PEGASUS iLE

EVİNİZDEN HAVAALANINA
HAVAALANINDAN EVİNİZE

SADECE 19,90 TL
FROM YOUR HOME TO THE AIRPORT AND THE AIRPORT
TO YOUR HOME FOR JUST 19,90 TL WITH PEGASUS

DETAYLAR İÇİN
FOR DETAILS

cars.flypgs.com

Transfer hizmeti kullanımı için; uçuşunuzdan en geç 24 saat önce
cars.flypgs.com ve ücretsiz 0850 2261990 nolu Secure Drive çağrı
merkezi üzerinden rezervasyon yaptırabilirsiniz.
For transfer service; you can make reservation at least 24 hours before your
flight via cars.flypgs.com or call 0850 2261990 Secure Drive call center
that is free of charge.
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G EL ENEKSEL V E M OD ER N RUHUN H A R M A NL A ND I Ğ I

GAZ ANTEP

Sabah erkenden kalkıp katmerle güne başlayan, et ve baklavayla
günü devam ettiren insanların şehri Gaziantep’in tarihi ve modern
değerlerini yeniden keşfetmeye ne dersiniz?

It’s time to rediscover the ancient and contemporary riches of
Gaziantep, a city whose residents start the day early with a taste of
‘katmer’, and then dine on meat and baklava as the day moves on.

Blending The Spirits Of
Tradition And Modernity:
GAZİANTEP
YAZI Seymen BOZASLAN
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RUMKALE: Gaziantep’e 90 km mesafede,
Yavuzeli yakınında bulunan Rumkale, Merzimen
Çayı’nın Fırat Nehri ile birleştiği yerde, dik
kayalar üzerinde yer alıyor. 1838’te Rumkale’yi
ziyaret eden Alman Mareşal Moltke’ye “Kayalığın
nerede bittiğini, insan eserinin nerede başladığını
söyleyebilmek çok zor” dedirtecek kadar doğayla
uyumlu mimari özelliklere sahip olan Rumkale’ye
Kasaba Köyü’nden veya Halfeti’den
teknelerle kolaylıkla ulaşılabiliyor.

PEGASUS
UÇURUYOR
FLY WITH
PEGASUS

İstanbul
Sabiha Gökçen
Havalimanı’ndan
Gaziantep’e
haftanın her
günü kış sezonu
boyunca her şey
dâhil 54,99 TL’den
başlayan fiyatlarla
uçabilirsiniz.
You can fly to
Gaziantep from
İstanbul Sabiha
Gökçen Airport
with Pegasus’ daily
flights during winter
season all-inclusive
prices start at
54.99 TL.

Rumkale (Greek Castle) Around
90 kilometres from Gaziantep,
close to Yavuzeli, is where
you’ll find Rumkale. The
castle is situated atop
steep rocks at the point
where the Merzimen
flows into the Euphrates.
Rumkale blends
architecture with nature
so well that when the
German Marshall Moltke
visited in 1838, he reportedly
said, “It’s difficult to tell where
the rocks end and the manmade work begins”. Rumkale is
easy to reach by boat from either
Kasaba or Halfeti.

G

aziantep’i artık tüm dünya
tanıyor. Neden mi? Gaziantep,
11 Aralık 2015 tarihi itibarıyla,
gastronomi dalında UNESCO’nun
“Yaratıcı Şehirler Ağı”na dahil
oldu. “Dünya Gastronomi Kenti”
olarak tescillenen Gaziantep,
dünya çapındaki bu ağa geçen yıl katılan 18
şehirden biriydi. Yani demem o ki, Gaziantep
lezzetleriyle marka bir şehir artık. Yaklaşık
iki milyonluk bir nüfusa ve yedi organize
sanayi bölgesine sahip olan, Güneydoğu
bölgemizin cazibe merkezi Gaziantep,
Avrupa standartlarına ulaşmış, keyifli bir
şehir gerçekten de. Geleneksel ve modern
ruhun harmanlandığı şehri, dört gün boyunca
keyifle ve bitmek bilmeyen bir merakla
gezdim. Bey Mahallesi’nin sokakları arasında
kayboldum, müzelerinde şehrin ruhunu
hissettim, dayanılmaz lezzetleriyle kilo alma
korkusu yaşadım... Dönüş yolunda da “İyi ki
geldim bu şehre” dedim.

Zincirli Bedesten içindeki
70’ten fazla dükkânda,
çok sayıda el emeği
dokuma ürünü bulmak
mümkün.

Inside the Zincirli
Bedesten are more than
70 shops where you can
find all kinds of handwoven goods.

Nowadays, just about everyone has heard of
Gaziantep. Why? Because as of December
11, 2015, Gaziantep was included in the
UNESCO “Creative Cities Network” in the
field of gastronomy. Certified as a “World
Gastronomy City”, Gaziantep was one of
18 cities to make the list last year. In other
words, Gaziantep has become a brand-name,
thanks to the city’s unique cuisine.
With a population of about two million,
and seven industrial parks, Gaziantep is
the centre of Turkey’s Southeast Region.
The city is on a par with Europe and is truly
an enjoyable place to be. For four days, I
wandered with endless curiosity around
this city, which blends together the spirits
of tradition and modernity. I lost myself in
the streets of the Bey neighbourhood, felt
the soul of the city in its museums, and even
though I worried that I’d put on a few kilos
from all the irresistible food on offer, I could
honestly say I was glad to have come.
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MÜZELER
Museums

OYUN VE OYUNCAK MÜZESI

HAMAM MÜZESI

ATATÜRK ANI MÜZESI

Çocukluğunuza inmek için ideal, eğlenceli
bir müze. Yine Bey Mahallesi’nde geleneksel
bir Antep evinde yer alan müze, binanın
restorasyonunun ardından 2013 yılında
ziyarete açılmış. Bu masalsı müzede, 17001990 yıllarına ait el ve fabrika yapımı 600’e
yakın oyun ve oyuncak teşhir ediliyor.

Bu müzeyi gezmek, ilginç bir deneyim. Yapımı
1577 yılına tarihlenen Paşa Hamamı, Büyükşehir
Belediyesi tarafından restore edilerek 2015
yılında müze olarak hizmete açılmış. Müzenin
soğukluk, ılıklık ve sıcaklık bölümlerinde,
geleneksel hamam araç ve gereçlerinin yanı
sıra balmumu heykeller ve maketlerle hamam
âdetlerinin canlandırmaları da yer alıyor.

1933 yılında Gaziantep’e gelen Atatürk’e
fahri hemşehrilik beratı verilirken, kendisi
Gaziantep Bey Mahallesi nüfusuna da
kaydedilmiş. Bu mahallede, geleneksel
bir Antep evinin restorasyonuyla müzeye
dönüştürülen binada bugün, şehre ve
Atatürk’e ait, insanı derinden etkileyen
hatıralar sergileniyor.

Turkish Bath Museum: A visit to this
museum is an interesting experience. The
Pasha Baths, built in 1577, were restored by
the Gaziantep Municipality and opened as a
museum in 2015. The cold, warm, and hot
sections of the museum display traditional
bathing equipment, along with wax statues
and models that bring bathing culture to life.

Ataturk Remembrance Museum: In 1933,
Ataturk visited Gaziantep, where he was given
the keys to the city and made an ‘Honorary
Resident’ of the Bey neighbourhood. One of
the neighbourhood’s traditional houses, now
restored, has been transformed into a museum
filled with poignant artefacts from Ataturk’s
past as well as that of the city.

Museum of Games and Toys: This fun
museum is the ideal place to relive your
childhood. Also located in a traditional Antep
house in the Bey neighbourhood, the museum
opened in 2013 after completion of the
building’s restoration. This fanciful museum
includes close to 600 handmade as well as
mass-produced toys and games dating from
1700 to 1990.

GAZIANTEP LEZZETLERİ Gaziantep Delights
Yazının başında, Gaziantep’in UNESCO
tarafından “Dünya Gastronomi Kenti”
olarak tescillendiğinden bahsetmiştik.
Peki bu tescilli şehirde, bu tescilli lezzetleri
nerelerde bulabilirsiniz diye merak ediyor
musunuz? İşte benim önerilerim:

We mentioned up front how Gaziantep’s
trademark cuisine won it recognition
from UNESCO as a “World Gastronomy
City”. Well, if you’re wondering where the
best places are to try out the trademark
dishes of this trademark city, here are my
suggestions:
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Beyran
Yesemek Restaurant

Katmer
Zekeriya Usta

Kebap
Çulcuoğlu

Yöresel Yemekler/Local Dishes: Aşina Mutfak - Küşleme: Halil Usta Kahvaltı /Breakfast: Küşlemeci
Kebaphan - Dondurma/Ice Cream: İdris Usta - Kahke: Akşam Simitçilik - Ali Nazik: İmam Çağdaş
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KAHRAMANLIK MÜZESI HEROISM MUSEUM

KAHRAMANLIK MÜZESI
Gaziantep’in kurtuluşunun, bir kahramanlık
destanının anlatıldığı müze.
Museum of Heroes: This museum tells
the story of how Gaziantep regained its
independence, a tale of legendary heroism.
PARA MÜZESI
Eski bir koleksiyoncu olan Esat Kaplan’ın
kendi imkânlarıyla oluşturduğu ve “Devri
Alem Para Müzesi” adını verdiği bu yer, onun
bir gazete yazısından esinlenerek toplamaya
başladığı ve dünyanın çeşitli ülkelerinden
sayısı 250 bini bulan paraların sergilendiği
farklı bir müze.

Money Museum: Collector Esat Kaplan
used his own resources to open this museum,
which he named the “Around the World Money
Museum”. Kaplan was inspired by a newspaper
article to begin his collection. This unusual
museum displays around 250,000 examples of
currency from countries all around the world.
ZEUGMA MÜZESİ Zeugma Museum
Gaziantep’in Nizip İlçesi, Belkıs Köyü sınırları içerisindeki Zeugma Antik Kenti, tarihe ait
birçok detay sunuyor. Zeugma Mozaik Müzesi’nde ise dünyanın en önemli mozaikleri
arasında gösterilen eserleri görebiliyorsunuz. Çeşitli Avrupa ülkelerinden yaklaşık 200
teknik personelle yapılan kazılar sonucunda, Gaziantep’in simgesi olarak bilinen ve 1998
yılında bulunan “Çingene Kızı” mozaiği de dahil, birçok mozaik örneği gün ışığına çıkarılmış.

EMINE GÖĞÜŞ MUTFAK MÜZESI
Gaziantep mutfağına dair geniş bir
bilgiye vakıf olabileceğiniz, şehrin mutfak
kültürüne ait birçok detayın yer aldığı
etkileyici bir müze.

Located in the village of Belkıs in the Nizip District of Gaziantep, the ruins of the ancient
town of Zeugma offer a glimpse into history. You can view some of the best mosaics in the
world at the Zeugma Mosaic Museum. These include the “Gypsy Girl” mosaic, which was
unearthed in 1998 during excavations conducted by a team of almost 200 archaeologists
from various European countries. This mosaic has since become the symbol of the city.

Emine Göğüş Culinary Museum: At this
very impressive museum you’ll get in-depth
information about Gaziantep cuisine and
discover lots of details about the city’s
food culture.
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GAZİANTEP
KALESİ ESKİ ÇARŞI
GAZİANTEP CASTLE OLD BAZAAR

Gaziantep Kalesi: Gaziantep Kalesi’nin
ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı
hususunda kesin bir bilgi bulunmamakla
birlikte, tarihinin günümüzden 6 bin yıl
öncesine dayandığı, MS ikinci ve üçüncü
yüzyıllarda ise kale ve çevresinde “Theban”
isimli küçük bir kentin olduğu belirtiliyor.
Bey Mahallesi: Gaziantep’te camii
isimlerinin mahallelere verilmesi geleneği
var. Bey Camii yıkılmış da olsa, köklü
Gaziantep kültürünü yansıtan Bey Mahallesi
hâlâ cazibe noktası. Dar sokaklardaki iki katlı
ve avlulu evlerin bazıları günümüzde kafe
veya otel olarak işletiliyor. Bir kahve molası
için ideal bir bölge.
Zincirli Bedesten: Tarihi 17’nci yüzyıla
kadar uzanan çarşı hâlâ dimdik ayakta ve
misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.
Çarşı içinde 70’ten fazla dükkânda, el
emeği dokuma ürünleri bulmak mümkün.
Sevdikleriniz için hediyelik eşyalar bakabilir
veya baharat ve kurutulmuş sebzelerin renk
kattığı dükkânlardan eşsiz fotoğraf kareleri
yakalayabilirsiniz.
Eski Çarşı: Şehrin geleneklerini sürdüren
bakırcılar, yemeniciler ve baharat
dükkânları bu çarşının olmazsa olmazları.
Keyifle dolaşabileceğiniz ve hediyelikler
alabileceğiniz bir yer Eski Çarşı. Gaziantep
esnafı da gerçekten misafirperver.
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Zeugma Antik Kenti
kazıları sırasında, 1998
yılında bulunan “Çingene
Kızı” mozaiği, dünyada
Gaziantep’in simgesi
olarak biliniyor artık.

The “Gypsy Girl” mosaic
was unearthed in 1998
during excavations
at the ancient city of
Zeugma. Today, it is
known around the
world as the symbol of
Gaziantep.

Gaziantep Castle: While it’s not exactly
clear who built the Gaziantep Castle or
when, it is believed to have a history dating
back around 6,000 years. During the 2nd
and 3rd Century BC, there was a small town
called “Theban” located in and around the
castle grounds.
Bey Mahallesi: In Gaziantep, it’s common
practice to name neighbourhoods after
mosques, and even though the Bey
Mosque has long since crumbled, the Bey
neighbourhood is still a popular spot that
reflects the city’s deep-rooted culture. With
its narrow streets and two-storey houses
and courtyards transformed into cafes and
hotels, it’s a great place for a coffee break.
“Zincirli Bedesten (Chained Market)”:
This market, which dates back to the 17th
century, is still standing tall and welcoming
guests. The market features more than 70
shops where you can find hand-woven goods.
You can search for presents for your loved
ones, and the shops filled with colourful
spices and strings of dried vegetables make
for some stunning photos.
Old Market: The coppersmiths, shoemakers
and purveyors of spices carrying on the local
traditions are what bring this market to life.
This is a place where you’ll enjoy browsing
and buying souvenirs.
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Alışveriş yapmasanız bile demli çaylarını
esirgemiyorlar sizden. Sohbet ediyor,
şehirlerini anlatmak istiyorlar size ki
Gaziantep’i mutlaka esnafından da dinleyin
derim. Ben bu sohbetler sırasında, deriden
yapılan ve her ayağa göre özel dikilen
yemeniler ile ilgili şöyle bir bilgi edindim:
Hollywood’a Gaziantep’ten yemeni
göndermişiz ve bunu defalarca yapmışız! Ne
mutlu bize!
Hayvanat Bahçesi: Birçok kişi bilmiyor ama
iddia o ki; Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın
ikinci, dünyanın ise üçüncü büyük hayvanat
bahçesi Gaziantep’te. Farklı türde çok sayıda
hayvanı misafir eden hayvanat bahçesi,
Gaziantep’in önemli adreslerinden biri.
Bayazhan: Zamanında Hasankeyf tütününü
kendine ait deve kervanı ile Mısır’a ihraç
eden tüccar Bayaz Ahmet Ağa, Bayazhan’ı
ortağı ile birlikte Halepli mimar ve taş
ustalarına yaptırmış. Hanın yapımına
1905 yılında başlanmış, 1909 yılında
da tamamlanmış. Birinci Dünya Savaşı
sonrası İngilizler, Antep’i işgal ettiklerinde,
Bayazhan’ı karargâh olarak kullanmışlar.
Günümüzde ise Gaziantep’in en şık
restoranlarından biri bu binada hizmet
veriyor.
144 • PEGASUS • ARALIK / DECEMBER 2016

Bayaz Ahmet Ağa,
Bayazhan’ı ortağı ile
birlikte, Halepli mimar ve
taş ustalarına yaptırmış.

Bayaz Ahmet Ağa
and his business
partner commissioned
architects and
stonemasons from
Aleppo to build the
Bayazhan.

The shopkeepers are very friendly, and even if
you don’t buy anything, they’ll offer you a cup
of tea and eagerly chat with you about their
hometown. These merchants are the voice
of Gaziantep, and listening to them is well
worth it. During a talk with one shopkeeper,
I learned that Gaziantep merchants are
exporting ‘yemeni’ (a type of custom-made
leather shoe made for feet of all shapes and
sizes) to Hollywood! Well done!
Zoological Park: People might not know
this, but the Gaziantep zoo is supposedly the
largest zoo in Turkey, the second-largest in
Europe, and the third-largest in the world.
Home to animals of various species, it’s one
of the best places to visit in the city.
Bayazhan: Bayaz Ahmet Ağa was a
merchant who exported Hasankeyf tobacco
to Egypt using his own camel caravan.
Together with his business partner, he
commissioned this inn, designed and built
by an architect and stonemasons from
Aleppo. Construction began in 1905 and
was completed in 1909. During the British
occupation of Antep after the First World
War, Bayazhan was used as the headquarters
of the occupying forces. Today, it is home to
one of the city’s most elegant restaurants.

Bilgi ••• info

Pegasus
Ekopark
Yeni Yerinde!

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

YEREL LEZZETLERLE SÜSLEYIN
Enrich your
New Year
Dinner with
Local Dishes

ZÜNGÜL
500 gram üzüm pestili
1 su bardağı un
1 adet yumurta
1 çay kaşığı kabartma tozu
1,5 çay bardağı süt
Kızartmak için sıvıyağ
SÜSLEMEK İÇIN:
Tarçın, pudra şekeri, file fıstık
HAZIRLANIŞI:
Pestilleri avuç içi büyüklüğünde
kare şeklinde kesin. Un, süt,
yumurta ve kabartma tozunu
bir kapta karıştırın. Pestilleri bu
karışıma buladıktan sonra
kızgın yağda kızartın. İsteğe
göre tarçın, pudra şekeri ve file
fıstıkla süsleyip servis yapın.

500 g grape “fruit leather”
1 cup flour
1 egg
1/2 tsp baking soda
2/3 cup milk
Vegetable oil (for frying)

Klasik yılbaşı sofrasını yerel
dokunuşlarla unutulmaz hâle
getirmeye ne dersiniz? Gaziantep
Mutfağı’ndan sofranıza çok
yakışacak, lezzetli tarifleri seçtik.
What do you say to a few local touches
that will turn your holiday menu into
something unforgettable? Here are two
delicious recipes from Gaziantep
just for you.
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FOR SPRINKLING ON TOP:
Cinnamon, confectioner’s
sugar, pistachio shavings
PREPARATIONS:
Cut the fruit leather into
squares of about 6 cm each. In
a bowl, mix together the flour,
milk, egg and baking soda.
Spread the mixture over the
fruit leather and fry in hot oil.
Sprinkle the tops with
cinnamon, confectioner’s
sugar, or pistachio shavings,
and serve.

Kaynak: Group Medya Arşivi
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ARAP KÖFTESİ
Arab Meatballs

400 gram çiğköftelik yağsız
kıyma
4 bardak ince köftelik bulgur
(simit)
1 adet soğan
2 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı toz kırmızıbiber
1 tatlı kaşığı karabiber
½ tatlı kaşığı yenibahar
2-3 yemek kaşığı sadeyağ veya
zeytinyağı
1 yemek kaşığı pul kırmızıbiber

400 g lean ground beef
4 cups fine bulgur
1 onion
2 tsp salt
1 tbsp ground red pepper
1 tsp black pepper
½ tsp allspice
2-3 tbsp clarified butter
or olive oil
1 tbsp red pepper flakes

HAZIRLANIŞI:
Soğanı çok ince doğrayın. Yoğurmak için bir
tepsi veya leğende köftelik bulgur, soğan,
yenibahar, kırmızıbiber, karabiber ve tuzu
karıştırın. Yoğururken azar azar, yeteri kadar
(yaklaşık 2 bardak) su ekleyin. Eti ekleyin ve
köfte harcı sakız gibi olana dek yoğurmaya
devam edin. Bu işlemi, karışımı iki kere kıyma
makinesinden geçirerek kolaylaştırabilirsiniz.
Elinizi ıslatıp karışımdan, fındıktan biraz iri
parçalar kopararak bilye gibi yuvarlayın.
Tencerenin dibine biraz su koyun ve kaynatın.
Kaynayan suyun üstüne bir süzgeç yerleştirerek
köfteleri süzgece koyun. Kapağı kapalı olarak
köfteleri buharda 15 dakika kadar pişirin.
Köfteleri tuzlu kaynar suda da haşlayabilirsiniz.
Köfteler haşlanınca geniş bir tavada yağı ısıtın.
Pişen köfteleri yağda biraz silkeleyin ama
kızartmayın. Servis yaparken üzerine
kırmızıbiber ekin. Arap köftesini yaz aylarında
altına koyu kıvamda cacık, üstüne köfteler
gelecek şekilde de servis edebilirsiniz.

PREPARATIONS:
Finely dice the onion. Mix together the bulgur,
onion, salt, allspice, red pepper, black pepper in a
large tray or bowl, which you will use to knead the
meatballs in. Slowly add water (you’ll need about 2
cups in total) and the ground beef, and knead the
mixture until it is mixed together well and takes on a
paste-like consistency. (It will help if you put the
mixture through a meat grinder twice.) Wet your
hands, and take a small amount of the mixture (a bit
larger than a hazelnut) and roll it into a ball. Fill the
bottom of a large pot with water, and bring it to a
boil. Place a strainer over the boiling water, and
then add the meatballs, cover, and let them steam
for 15 minutes. You can also boil the meatballs in
salt water. While the meatballs are cooking, heat
the oil in a large frying pan. Add the meatballs, and
toss them around in the oil for a bit without letting
them brown. Serve with some red pepper
sprinkled on top. In summertime, you can serve
Arab meatballs on a bed of creamy yoghurtcucumber dip.

Kaynak: Güneşin ve Ateşin Tadı
Gaziantep Mutfağı kitabı
Editör: Aylin Öney Tan
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AY VA D O L M A S I
Quince Filling

8 adet küçük ayva
250 gram orta yağlı kıyma
2-3 yemek kaşığı tereyağı
1 kahve fincanı pirinç
1 kahve fincanı şeker
1 yemek kaşığı kişniş
1 ½ tatlı kaşığı tuz

8 small quince
250 g ground beef
2-3 tbsp regular or clarified
butter
½ cup rice
½ cup molasses or sugar
1 tbsp ground coriander
1½ tsp salt

HAZIRLANIŞI:
Ayvaların havı varsa bir bezle ovalayarak önce
havını alın ve yıkayın. Tepelerini kapak gibi
keserek çekirdek yataklarını dolma bıçağı ve
oyacağı yardımıyla oyun. Dışını çok inceltmeden,
kaşık veya küçük bir bıçak yardımıyla, her
ayvanın içini, eti 1 cm kalacak şekilde oyarak
boşaltın. Kararmaması için limonlu suda bekletin.
Pirinci sıcak suda en az yarım saat ıslatın.
Kıymayı bir tavada suyunu salıp çekene kadar
kavurun. Kavrulan kıymaya yağın yarısını ekleyin
ve biraz daha çevirin. Pirinci süzerek kıymaya
karıştırın, tuz ve kişnişi ilave edin. İçlerini bu
harçla doldurduğunuz ayvaları tencereye dik
olarak dizin. Her bir ayvanın ağzına, kalan yağı
birer fındık büyüklüğünde bölüştürün. Ayvaların
üst hizasına kadar su koyun ve kapalı olarak
pişirmeye bırakın. Ayvalar biraz pişince pekmez
veya şekeri ekleyin. Ayvalar iyice yumuşayıncaya
ve suyu azalıncaya kadar yaklaşık 1-1,5 saat
pişirin. Tencerede kalan suyu, sıcakken servis
tabağına aldığınız dolmaların üzerine dökerek
servis edin.
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PREPARATIONS:
Remove any fuzz by rubbing the quince with a
cloth. Wash the fruit, slice off the tops, and core
them using a knife or other tool especially
designed for this purpose. Remove the rest of the
flesh using a spoon or small knife until you have a
hollow shell about 1-cm thick. Soak the quince in
water with some lemon juice to prevent them from
turning brown. Soak the rice in water for at least a
half-hour. Heat a frying pan, add the ground beef,
and stir until it releases and reabsorbs its own
liquid. Add half of the butter and stir for a bit more.
Strain the rice, and add it to the ground beef along
with the salt and coriander. Stuff the quince with
this mixture, and arrange them vertically in a pot,
placing a small piece of the remaining butter on the
top of each quince. Fill the pot with just enough
water to cover the fruit, and cook with the lid on
for a little while before adding the molasses or
sugar. Continue cooking until the quince soften
and have absorbed most of the water (about 1-1½
hours). Place the quince on plates, pour a little of
the remaining liquid over each one, and serve.

Kaynak: Güneşin ve Ateşin Tadı
Gaziantep Mutfağı kitabı
Editör: Aylin Öney Tan
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TAVA S E M S E Ğ İ
Pan Pastry

2 su bardağı un
Ilık su
Tuz
Kızartmak için sıvıyağ
İÇ MALZEME:
1,5 su bardağı pirinç
1,5 su bardağı ılık su
1 adet soğan
250 gram yağsız kıyma
2 çorba kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı karabiber
Tuz

HAZIRLANIŞI:
Elenmiş unu yoğurma kabına alın, tuzu ekleyip
harmanlayın. Azar azar su ilave ederek sert bir
hamur elde edinceye kadar yoğurun. Üzerini nemli
bir bezle örtüp dinlendirin. İç malzeme için pirinci
30 dakika sıcak suda bekletip süzün. 1,5 bardak
suyu 1 tatlı kaşığı tuzla kaynatın. Pirinçleri ekleyin.
Suyunu çekinceye kadar haşlayın. Başka bir
tavada, kıymayı zeytinyağında hafifçe kavurun.
Küp şeklinde doğranmış soğanları ekleyin.
Karabiberi ve pirinci ekleyip karıştırın.
Dinlendirdiğiniz hamuru iki parçaya ayırın. Oklava
yardımıyla ilk parçayı açın. Hamurun üzerine iç
malzemeden küme şeklinde aralıklarla birer çorba
kaşığı paylaştırın. Açtığınız diğer hamuru üzerine
kapatın. Hamurları kare şeklinde keserek
kenarlarını elinizle bastırın. Hazırladığınız
hamurları kızgın yağda kızartın. Sıcak servis yapın.

PREPARATIONS:
Sift the flour into a bowl, add the salt, and knead by
slowly adding the water until you have a firm
dough. Place a moist towel over the top and let the
dough rest. For the filling, let the rice sit in hot water
for 30 minutes, and then strain. Add 1 tsp salt to 1.5
cups of water and bring to a boil. Add the rice, and
cook until it has absorbed all the water. In another
pan, sauté the ground beef, add the onions, which
have been chopped into cubes, and then stir in the
black pepper and rice. After the dough has rested,
divide it into two pieces, and roll out one of them
using a thin rolling pin. Place spoonfuls of the filling
on top of one of the pieces of dough in a
checkerboard pattern, and then place the other
piece of dough on top. Cut the dough into squares,
pressing down on the edges of each square to seal
them. Fry in hot oil, and serve hot.

2 cups flour
Warm water
Salt
Vegetable oil for frying
FOR THE FILLING:
1.5 cups rice
1.5 cups water
1 onion
250 g lean ground beef
2 tbsp olive oil
1 tsp black pepper
Salt

Kaynak: Group Medya Arşivi
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SEVDİKLERİMİZE NE ALMALI?
What to buy your loved ones?
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GÜZEL
BAŞLANGIÇLAR
Great Beginnings
CAKES&BAKES
Yılbaşına özel kurabiye
ve muffin’lerle 2017’yi en
tatlı hâliyle karşılayın.
Welcome 2017 in all its
sweetness with
specially made biscuits
and muffins.
cakes-bakes.com

JUMBO
Yeni yılda sofranızda
kelebekler uçsun.
Let butterflies flutter
on your New Year’s
menu.
jumbo.com.tr

KELEBEK ADASI
Sarah Jio’nun mavi
kelebeklerinin hikâyesi
güzel bir hediye olur.
Sarah Jio’s story of
blue butterflies would
make a nice gift.
penayayinlari.com

2016’yı geride bırakıp yeni bir yıla
girme heyecanını yaşadığımız
bugünlerde, “2017’yi nasıl
karşılasam, yılbaşında ne yapsam,
hediye olarak ne alsam?” soruları da
aklımıza düşmeye başladı. İşte
2017’ye keyifli bir “merhaba” ile
başlamanız için öneriler.
As we leave behind 2016 and feel the
excitement of beginning another
new year, we’re all thinking about
what to do on New Year’s Eve, how
to welcome 2017, and what gifts to
buy our loved ones. Here are some
suggestions for a fun way to say
“hello” to 2017.
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DIOR PRESTIGE
Onun mükemmel bir cilde
sahip olması için.
So she can have perfect skin.
dior.com

SEVDİKLERİMİZE NE ALMALI?
What to buy your loved ones?

GÜLAYLAR TEKTAŞ
Tektaş almak için
yılbaşı harika bir
zaman.
New Year’s Eve is a
great time to buy a
diamond ring.

VICTORIA’S SECRET
Kış bahçelerinin
kokuları ona çok
yakışacak.
The scent of winter
gardens will suit
her very well.

gulaylar.com

victoriassecret.com

BAUME&MERCIER
Unutulmaz anlara
geç kalmamanız için.
So you’ll never
be late for
unforgettable
moments.

LACOSTE
Bu saate her
baktığında sizi
hatırlayacak.
He’ll remember
you each time he
checks his watch.

baume-et-mercier.com

gunsalsaat.com

COULEURS BY QNET
Mercan parıltısı veren
bu rujla dudakları çok
doğal görünecek.
Her lips will look very
natural with this pearly
lipstick.

DECATHLON
Bu mont kış
tatilinizi
renklendirecek.
This jacket will
brighten up your
winter holiday.

qnet-tr.com

decathlon.com.tr

NE YAPMALI ?
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İŞ SANAT SAHNESİ
Johann Strauss Orkestrası, 2017
yılbaşı özel programıyla 5 Ocak’ta
İş Sanat Sahnesi’ne konuk oluyor.
The Johann Strauss Orchestra will
be performing at the İş Sanat
stage with a special New Year’s
concert on January 5, 2017.
issanat.com

GOLDEN KEY KARTALKAYA
Köroğlu Dağları’nın zirvesinde
yılbaşı tatilinizi yaparken, bembeyaz
pistlerde doyasıya kayabilirsiniz.
At the top of Köroğlu mountains,
you can enjoy your new year
vacation in a snowy path.
kartalkaya.com.tr

What to Do?

GRAND HYATT İSTANBUL
Yılın yorgunluğundan Gaia Spa’daki
“yenilenme terapisi” ile
kurtulabilirsiniz.
Cast off the year’s exhaustion
with the “rejuvenation therapy”
offered at Gaia Spa.
istanbul.grand.hyatt.com.tr

ARGOS IN CAPPADOCIA
Kapadokya’nın büyülü
coğrafyasında, bu muhteşem
otelde yılbaşı geçirmek harika olur.
Spend New Year’s Eve in this
wonderful hotel amidst the
magical atmosphere of
Cappadocia.
argosincappdocia.com

OUZO ROOF
Wyndham İstanbul Kalamış Marina
Otel Ouzo Roof’ta muhteşem sahne
şovları ve şef Mehmet
Yalçınkaya’dan enfes lezzetler
sizi bekliyor.
Wyndham Istanbul Kalamış Marina
Hotel, Ouzo Roof is waiting for you,
with spectacular stage shows and
delicious dishes created by
chef Mehmet Yalçınkaya.
wyndhamkalamis.com
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MUTFAK SANATLARI AKADEMİSİ
Yılbaşı pastası yapmayı
20 Aralık’ta saat 10.00’da Mutfak
Sanatları Akademisi’nde
düzenlenen kursta öğrenebilirsiniz.
Learn how to make a New Year’s
Cake at the Culinary Arts
Academy’s workshop held on
December 20 at 10 a.m.
msa.com.tr

KİMİ, NEREDE DİNLEMELİ?
Which Concert, and Where?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1. KENAN DOĞULU Bis Dine – Live, Ankara 2. HAKAN ALTUN Green Park, Ankara
3. GÜLŞEN – EDIS Yeşilköy WOW Hotel, İstanbul 4. LEVENT YÜKSEL Crowne Plaza,
Bursa 5. MURAT DALKILIÇ İzmir Arena 6. BANGLA DECKS Container Hall, İzmir
7. AYŞE HATUN ÖNAL Olimpiyat Stadyumu, Bakü, Azerbaycan 8. MFÖ Suada Club,
İstanbul 9. BENGÜ Hilton Convention Hall, İstanbul 10. ZIYNET SALI Grand Cevahir Hotel,
İstanbul 11. YALIN Conrad, İstanbul 12. MEHMET ERDEM Çubuklu Hayal Kahvesi,
İstanbul 13. DEMET AKALIN & SUAT ATEŞDAĞLI Kanlıca Ada, İstanbul 14. SATTAS
VE VELVET Dorock XL, İstanbul 15. BANU ZORLU Martı İstanbul Hotel 16. EBRU
POLAT Eski El Hamra Sineması, İstanbul 17. KORAY AVCI Jolly Joker, Ankara 18. İLHAM
GENCER & İPEK DINÇ Elite World İstanbul Hotel
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Camın
Büyüsü
The magic spell
of glass

Renkleri ve ışıltısı ile
büyüleyen camın
narinliği, bir o kadar da
güç ve zarafet katıyor
ona; düşsel bir oyuncak
misali… Cam Ocağı Vakfı
Kurucusu ve Başkanı
Yılmaz Yalçınkaya ile cam
sanatını konuştuk.
Strength and elegance
combine with the colour and
glimmer that lend glass its
spellbinding fragility, like
some imaginary toy...
YAZI / BY Şule KÖKTÜRK
FOTOĞRAF / PHOTOGRAPH Erhan TARLIĞ
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“Cam işleme sanatına ilgi
duyanlar, üniversite öğrencileri
ve çocuklar için pek çok etkinlik
ve atölye düzenliyoruz.”
“We organize a lot of activities
and workshops for children,
university students, and
anyone interested in glass art.”

sta ellerde bir sanat
eserine dönüşen cama
hayran kalmamak
imkânsız. Cam Ocağı
Vakfı Kurucusu
ve Başkanı Yılmaz
Yalçınkaya da cama
hayran, hayatı camın
arkasından koşmakla geçmiş bir cam âşığı.
Küçük yaşta tanıştığı cam işleme sanatına
olan tutkusunu, 60 yaşından sonra kurduğu
vakıf aracılığıyla görünür kılan Yalçınkaya,
Beykoz’un Öğümce Köyü’nde, Paşabahçe’nin
eski bir tesisi üzerine inşa ettiği bu vakıfta,
bugün dünyaca ünlü birçok cam sanatçısını
ağırlarken, pek çok öğrenciyi de camın
büyülü dünyasıyla tanıştırıyor.
Yılmaz Yalçınkaya ile söyleşi için ziyaret
ettiğimiz vakfın yeşillikler içindeki
binasına girdiğimiz anda camın o sıcacık
ışıltısı ve renkleri karşılıyor bizi. Dünyaca
ünlü sanatçıların ellerinden çıkmış
eserler, Salvador Dali’nin fillerinden
esinlenerek yapılmış cam heykelcikler,
en ince ayrıntısına kadar işlenmiş, kalıp
kullanılmadan yapılmış küçük insan
heykelcikleri, tek boynuzlu atlar, Âdem
ve Havva, Medusa heykelleri ve dünyanın
en büyük cam nargilesi bu koleksiyonun
sadece küçük bir kısmı. Koleksiyonun
yaratıcısı Yalçınkaya, bize vakfı gezdirirken
sorularımızı da yanıtlıyor.

It’s impossible to not be awed by a piece of
glass that masterful hands have transformed
into art. The founder and director of the “Cam
Ocağı Vakfı (Glass Furnace Foundation)”,
Yılmaz Yalçınkaya, is a glass enthusiast who
has devoted his whole life to the art. Introduced
to glassmaking as a child, Yalçınkaya directed
his passion into a foundation he created after
reaching the age of 60. The foundation is built
on the site of an old Paşabahçe state-run glass
factory in the village of Öğümce in Beykoz.
Today, it welcomes glass artists from around
the world and introduces students to the
magical world of glass.
The foundation’s headquarters is set amongst
the woods. On our visit there to speak with
Yılmaz Yalçınkaya, we were met with the
warm glow and soft colours of glass from the
moment we entered the building. There were
small glass statuettes inspired by Salvador
Dali’s elephants, tiny human figures whose
immaculate details were formed by hand,
unicorns, Adam and Eve, sculptures of Medusa,
the worlds’ largest glass “nargile” water
pipe... These represent just a small part of the
collection of works by world-renowned artists
amassed by Yalçınkaya, who gave us a tour of
the foundation before sitting down with us for
an interview.
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How did you first become interested in
glass as an art form?

When I was around 10-11 years old, my
elementary school teacher Fevziye Hanım
took us from Buca, Izmir to Görece, Menderes.
That was the first time I saw how the blue “evil
eye” beads were made. On another trip I saw
how a gas lamp was made. I fell in love with
glass on those trips, and for the rest of my life,
I made sure that I surrounded myself with
glass. I studied textile engineering in Germany,
but I continued to pursue glass. Even when I
started work in Turkey and became involved
in my career, I kept up my interest in glass.
Every summer I’d go hunting for glass objects in
Germany, Sweden, Norway and Finland. For me,
glass is a passion.
Cam işleme sanatına olan ilginiz
nasıl başladı?

10-11 yaşlarındayken ilkokul öğretmenimiz
Fevziye Hanım bizi İzmir, Buca’dan alıp
Menderes, Görece’ye götürdü. Nazar boncuğu
nasıl yapılır, ilk defa orada gördüm. Bir başka
gezide gaz lambasının yapılışını izledim.
Ben o gezilerde cama âşık oldum ve hayatım
boyunca cam neredeyse ben de orada oldum.
Almanya’da Tekstil Mühendisliği okudum.
Ama hep camın ardı sıra gitmeye devam
ettim. Türkiye’de çalışmaya başladığımda, bir
yandan kendi işimi yaparken bir yandan da
cam işleme sanatı ile ilgilenmeye devam ettim.
Bütün yazlarım Almanya, İsveç, Norveç veya
Finlandiya’da camın peşinde geçti. Cam benim
için bir tutkuydu.
Bu ilginiz Cam Ocağı Vakfı’na nasıl
dönüştü?

1996 yılında ABD’ye gittim. Üç hafta kadar
bir kurs gördüm. “Bizde niye yok?” diye
düşündüm. 1998 yılında burayı gördüğüm
zaman hayran oldum. Paşabahçe’nin eski bir
tesisiydi. 1999 depreminde hasar görmüştü,
harabe halindeydi. O yıl tesisi satın aldım;
ancak içinde bulunduğu durum itibarıyla
işletmeye hazır hale gelmesi 2,5 yılımızı aldı. 21
Nisan 2002’de işletmeye açabildik.
Cam işleme Osmanlı’da çok önemli bir
sanat dalıydı. Günümüzde unutulmuş
sanatlardan biri olarak gösteriliyor...

Ne yazık ki… Cam işleme sanatı, Almanya’daki
birkaç okul ve müzenin girişimiyle kaybolmaya
yüz tutmuş sanatlar arasında gösterilerek
UNESCO tarafından koruma altına alındı.
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How did your interest in glass turn into
the Glass Furnace Foundation?

In 1996 I went to the USA, and I took a threeweek course. “Why don’t we have courses like
this in Turkey?” I thought. When I found this
place in 1998, I fell in love. It’s an old Paşabahçe
facility. The 1999 earthquake left it in ruins. I
bought the place that very year, but to get it into
shape and ready to function took another twoand-a-half years. We were finally able to open on
April 21, 2002.
Glass was a very important art form
during the Ottoman era, but today, it
appears to be one of the forgotten arts...

It’s a pity... thanks to the efforts of a number of
schools and museums in Germany, UNESCO has
recognized glasswork as an art that is in danger
of disappearing and in need of protection.

“Genellikle antika cam
seviliyor. Modern cam
bilinmiyor, neler yapıyoruz
pek bilinmiyor. İlginin az
olması da cam işleme
sanatına desteği azaltıyor.”
“In general, antique glass is
valued, but modern glass is
unknown, people are
unaware of what we’re
doing. With little interest,
there’s been less support for
glass arts.”
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Neden unutuldu sizce?

Antika cam seviliyor genellikle. Modern cam
bilinmiyor; biz neler yapıyoruz pek bilinmiyor.
İlginin az olması cam işleme sanatına olan
desteğin de azalmasına neden oluyor.
Etkinliklerinizi ve atölyelerinizi
sürdürüyorsunuz. Etkinlikleriniz
kimlere yönelik?

Cam işleme sanatına ilgi duyanlar, üniversite
öğrencileri ve çocuklar için pek çok etkinlik ve
atölye düzenliyoruz.
Yurt dışından da birçok cam ustasını
Türkiye’de ağırlıyorsunuz. Bu
programınızdan da söz edebilir miyiz?

Yılda 12-15 sanatçıyı eğitim veya konferans için
Cam Ocağı Vakfı’nda ağırlıyoruz. Dünyanın en
önemli cam ustalarından, ABD’de cam işleme
sanatını geliştiren İtalyan asıllı sanatçı Lino
Tagliapietra ders vermek, ABD’li sanatçı Dale
Chihuly de ziyaret için vakfımıza geldi. Rob
Stern, Petr Novotný, Lucio Bubacco, Mark
Ditzler de Cam Ocağı Vakfı’nda ağırladığımız
isimlerden birkaçı.
Dünyada cam işleme konusunda en
iddialı ülkeler hangileri?

Dünyada cam teknolojisini, makine camı ile
cam sanatı olarak ikiye ayırırsak, ABD cam
işleme sanatına yaptığı olağanüstü yatırımlarla
çok iyi işler üreten bir ülke haline geldi. Harvey
Littleton, Dale Chihuly bu işteki en önemli
isimlerden. Almanya, İtalya, İsveç, Norveç,
Finlandiya ve Çek Cumhuriyeti ise stüdyo
camcılığında önemli yere sahip ülkeler.
Türkiye’nin bu ülkeler arasında
yeri nedir?

Cam sanatında ülke olarak yok
gibiyiz. Ancak sanatçılarımız
ismen biliniyor ve Cam
Ocağı Vakfı olarak ismimiz
duyuluyor.

Türkiye’de cam işleme
sanatının korunması
ve geliştirilmesi
için neler yapılması
gerekiyor?

Daha fazla destek
gerekiyor. Belki zamana
da ihtiyacımız var ama
asıl camı sevdirmek için
insanlara ihtiyaç var!
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Why do you think glass has been
forgotten?

In general, antique glass is valued, but modern
glass is unknown, people are unaware of what
we’re doing. With little interest, there’s been less
support for glass arts.

You offer activities and studio workshops.
Who are your activities designed for?

We organize activities for children, university
students, and anyone interested in glass art.

You’ve brought several outstanding glass
artists to Turkey from abroad. Could you
tell us a little about this program?

Every year we welcome between 12-15 artists for
courses or conferences here at the Glass Furnace
Foundation. One of the world’s most important
glass artists, Lino Tagliapietra, an ItalianAmerican artist who popularized the art form in
the USA, taught a class here. Another American
artist, Dale Chihuly, also visited our foundation,
as did Rob Stern, Petr Novotný, Lucio Bubacco
and Mark Ditzler, among others.
Which are the leading countries when it
comes to glass arts?

If we separate the technology involved in glass
as an art form from that of machine production,
thanks to some extraordinary investments, the
USA has begun to produce some very good work
in terms of glass art. Harvey Littleton and Dale
Chihuly are among the most important names
in this field. Norway, Finland and the Czech
Republic are other countries where you’ll find
significant glass studios.
How does Turkey rate in comparison to
these countries?

In terms of glass arts, Turkey as a country is
almost non-existent, although individual artists
from Turkey have made a name for themselves,
as has the Glass Furnace Foundation.
What needs to be done to preserve and
develop the art of glass in Turkey?

We need more support. Maybe it will just take
time, but mostly we need people to promote it!

Yaşam ve Stil ••• lifestyle

Ağız ve diş sağlığı genetik kodlarla
ilgili olduğu kadar hijyen, beslenme
ve vücuttaki diğer hastalıklarla da
ilişkili. Bu ay sizin için ağız ve diş
hastalıklarının nedenlerini ve tedavi
yöntemlerini araştırdık.
Oral and dental hygiene have as much
to do with eating habits and systemic
diseases as they do with genetics. This
month, we looked into both the causes
and cures for oral and dental-health
problems.
YAZI / BY DERYA KUŞ YAVUZ
Women’s Health’in katkılarıyla
With the support of Women’s Health

Health Begins
In The Mouth

Sağlık
Ağızda
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AĞIZ KOKUSU

BAD BREATH

Nedenleri

Causes

Ağzınızdaki bakterilerin havaya yaydığı kötü
kokuların sizi utandırdığını biliyoruz. Peki,
bunun sosyal ilişkileriniz kadar sağlığınızı
da tehdit ettiğini biliyor musunuz? Önce
sorunun kökenine inin, ardından taarruza
geçin.
Ağız kokusunun en yaygın nedeni diş
aralarında kalan besin artıklarının uzun
süre temizlenmemesi. Bu besinlerden çıkan
asit, bakteri oluşumuna neden oluyor. Bu
bakteriler ağzınız kapalıyken çok daha hızlı
gelişiyor ve yaydıkları gazlarla nefesinizin
kötü kokmasına yol açıyor. Buna, sindirim
kanalında biriken gazlar da ekleniyor.
Özellikle diş eti problemleri olanlarda bu
sorun ciddi seviyelerde görülüyor. Diyabet,
karaciğer ve tükürük bezi rahatsızlıkları ve
vitamin eksikliğinin yanı sıra diş yüzeyinde
biriken dental plak, uzun süre aç kalmak
veya girintili diş yapısı da kokuya sebep
oluyor.
Tedavi Yöntemleri

İlk kural, ağız ve diş bakım rutinini
eksiksiz yerine getirmek. Günde üçer
dakikadan üç defa, dişlerle beraber dil ve
yanak içlerinizi de fırçalamalı, altı ayda
bir de diş taşı temizliği için diş hekimine
gitmelisiniz. Eğer diş eti probleminiz varsa
diş arası fırçası ile günde bir defa gargara
kullanmalısınız. Kötü kokunun sebebi
diyabet gibi sistemik rahatsızlıklarsa
önce onları tedavi ettirmelisiniz. Eskimiş
köprü ve diş protezlerinizi düzenli olarak
kontrol ettirmeli ve gerektiği durumlarda
yenilemelisiniz.

We know how embarrassing it is to have
bad breath caused by oral bacteria. But did
you know that having bad breath can pose a
danger to your health as well as your social
life? Before we come up with a solution, let’s
delve into the roots of the problem.
The most common cause of bad breath is
food particles lingering in between teeth.
These particles produce acid, leading to the
formation of bacteria, which multiply even
more rapidly when your mouth is closed.
Gasses produced by these bacteria mix with
gasses from the digestive tract to spread
a foul odour every time you exhale. This
can be a very serious problem, especially
for anyone with gum disease. Diabetes,
disorders of the liver or salivary glands and
vitamin deficiencies can also cause bad
breath, as can dental plaque, indented tooth
surfaces, and not eating for extended periods
of time.
Treatment

Most important is developing an
immaculate routine for oral and dental
care. You should brush your teeth for three
minutes three times a day, making sure to
brush your tongue and the inner surfaces of
your cheeks, and you should visit a dentist
once every six months for tartar removal.
If you have gum problems, you need to use
an interdental brush and mouthwash once
a day. If your bad breath is due to a systemic
disease like diabetes, you’ll need to have that
treated. Aging dental prosthetics need to be
checked regularly and, if necessary, replaced.

Başlar
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BRUKSİZM

Sabahları çene eklemi, yüz kasları ve
kulaklarınızda ağrı hissiyle uyanıyor,
eklemlerinizden gelen sesler mi
duyuyorsunuz? Muhtemelen geceleri
dişlerinizi sıkıyor, hatta gıcırdatıyorsunuz
ama bunun farkında değilsiniz.

BRUXISM

Do you wake up with pain in your jaw, facial
muscles and ears and with sounds coming
from your joints? Then you’re probably
clenching or even grinding your teeth while
you sleep, without being aware of it.
Causes

Diş Hekimi Arzu Yalnız, bruksizmin en
önemli nedenini duygusal stres olarak
açıklıyor: “Stresin vücudumuza olumsuz
etkileri, ağız dokularında da sıklıkla
karşımıza çıkıyor. Aşırı sinirli, titiz ve hassas
olduğumuz zamanlarda bruksizminin de
şiddeti artıyor.” Bazı kaynaklara göre, her
beş kişiden ikisinde görülen bruksizmin
bir nedeni de genetik; “maloklüzyon” adı
verilen, dişlerdeki diziliş ve sıralanıştaki
bozukluklar da bruksizme yol açabiliyor.

Dentist Arzu Yalnız explains that the
biggest cause of bruxism is emotional
stress: “The negative effect stress has
on our body often surfaces as problems
affecting oral tissue. Whenever we feel
extra nervous, impatient, or sensitive,
bruxism can become more pronounced.”
According to some sources, bruxism
occurs in two out of five people. Bruxism
can be hereditary, and it can be provoked
by malocclusion, i.e., misalignment of the
teeth.

Aşırı sürtünme sonucu dişlerin üst
yüzeyleri aşınıyor, dişlerin köşe ve çıkıntılı
bölümlerinde mikro çatlaklar oluşuyor.
Çatlakların etkisiyle kırılmaların yaşandığı
dişlerde soğuğa karşı hassasiyet, sallanma
ve aralanma görülebiliyor. Buna, kronik baş
ve yüz ağrıları da eşlik ediyor. Doktor Arzu
Yalnız, bu rahatsızlığı yaşayan hastalarına,
“gece koruyucusu” adı verilen, silikonlu bir
maddeden yapılan diş plaklarını öneriyor.
Diş plağının yeterli gelmediği durumlarda
kas gevşetmeye yönelik uygulamalar, eksilen
dişlerin yerine protez yapılması, hatalı dolgu
ve kaplamaların yenilenmesi gibi tedaviler
öneriliyor. Psikoterapi de bruksizmin temel
tedavileri arasında yer alıyor.

Increased friction wears down the top layer
of the teeth, causing micro-fractures in
the corners as well as the protruding parts
of the teeth. These fractures, in turn, can
loosen teeth, cause gaps to appear between
teeth, and can make teeth more sensitive
to cold. This is usually accompanied by
chronic headaches and facial pain. Arzu
Yalnız recommends that bruxism sufferers
use a silicone nightguard to protect their
teeth. If that doesn’t fix the problem,
then treatment may be required to relax
facial muscles, replace missing teeth with
prosthetics and replace faulty fillings and
veneers. Psychotherapy can help treat the
root of the problem.

Nedenleri

Tedavi Yöntemleri

Treatment

DİŞ ETİ İLTİHAPLANMASI

PERIODONTAL DISEASE

Nedenleri

Causes

Diş etleriniz sık sık kanıyor, kızarıyor ve
dişlerinizden kolayca ayrılıyorsa ilk işiniz
doktora koşmak olmalı.
Diş eti hastalıklarının nedeni, dişler
üzerinde biriken, milyonlarca bakteri içeren,
yapışkan ve renksiz bir mikrop tabakası
olan bakteri plağıdır. Bakteri plağı yumuşak
olduğundan fırçalama ve diş ipi kullanımıyla
kolayca temizlenebilir. Doktor Burcu
Karaduman’a göre, dişlerdeki çarpıklık,
çürük, kötü yapılmış dolgu ve protezler
kadar ağız kuruluğu da bakteri plağı
birikimini artırıyor.
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If your gums bleed regularly, are prone to
inflammation and are detached from your
teeth, head straight to a dentist.
Periodontal disease is caused by bacterial
plaque, a clear, sticky microbial layer
that accumulates on the teeth and can
contain millions of bacteria. Plaque is soft,
so it can be easily removed by brushing
and flossing. According to Dr. Burcu
Karaduman, misaligned teeth, tooth decay,
faulty fillings and prosthetics, as well as dry
mouth, can lead to an increase in plaque
accumulation.

Yaşam ve Stil ••• lifestyle
Tedavi Yöntemleri

Erken dönem diş eti hastalığı, dişi
tutan kemik ve derin dokuları henüz
etkilemediğinden, iyi bir ağız bakımı
ve profesyonel diş yüzeyi temizliğiyle
tedavi edilebiliyor. Önlem alınmadığında
ise iltihap derin dokulara yayılarak dişi
destekleyen kemikte erimeye ve diş
kaybına yol açıyor. Bu durumlarda küretaj
ve kök yüzeyi düzleştirilmesi işlemleri
uygulanıyor, yeterli gelmediğindeyse diş eti
operasyonu öneriliyor. Ağızdaki bakterilerin
kan dolaşımına karışmasıyla oluşabilecek
hastalıkların da göz ardı edilmemesi
gerekiyor.
DİŞ SARARMASI

Treatment

In its early stages, periodontal disease can
be treated effectively with good dental
hygiene and professional cleaning of tooth
surfaces, since it won’t have penetrated
to the bone and deep tissues holding the
tooth in place. If preventative measures
aren’t taken, infection can spread to deeper
layers of the tissue, leading to the erosion
of supportive bone tissue and subsequent
tooth loss. In such cases, curettage
and straightening of the root surface is
performed, and, if necessary, surgery.
It’s important not to ignore diseases that
can cause oral bacteria to enter into the
bloodstream.

Ağız ve diş bakımınız için kullandığınız
tüm ürünler size bembeyaz dişler
vadediyor ama kendinizi aynada sararan
dişlerinize bakarken buluyorsunuz yine!
Peki, bu sorunun yaşam tarzınızdan da
kaynaklanıyor olabileceği aklınıza
geliyor mu?

TOOTH DISCOLORATION

Diş Hekimi Kıvılcım Teksöz, diş
sararmalarının, beslenmeden kullanılan
ilaçlara kadar birçok nedeni olduğunu
belirtiyor: “Kahve, çay, kola, kırmızı şarap,
sigara, tetrasiklin türevi antibiyotikler,
diş tedavilerinde kullanılan amalgam gibi
malzemeler ile diş macunu ve gargaralardan
alınan fazla florür diş sararmasının başlıca
etmenleri.” Bunun yanı sıra radyoterapi ve
kemoterapi de diş minesini sarartıyor. Diğer
yandan, bazı insanlar diğerlerine göre daha
şanslı doğuyor çünkü onlar genetik olarak
daha parlak ve kalın mine tabakalarına
sahip.

Dentist Kıvılcım Teksöz states that teeth
discoloration can have a range of causes,
from diet to medication: “Coffee, tea, cola,
red wine, cigarettes, tetracycline-type
antibiotics, materials like amalgam used
in dental treatment and excessive fluoride
intake from toothpaste and mouthwash
are the main culprits leading to yellowing
of teeth.” Radiotherapy and chemotherapy
treatments can also cause enamel
discoloration. On the other hand, some
people are just born lucky, with a genetic
predisposition for brighter, thicker tooth
enamel.

Nedenleri

Tedavi Yöntemleri

Teksöz, yaşam tarzınızda yapacağınız;
sigarayı bırakmak, diş ipi kullanmak,
boyayıcı yiyecek-içeceklerden uzak
durmak gibi birkaç temel değişiklikle diş
sararmasına karşı önlem alabileceğinizi
belirtiyor. Bu durum genellikle estetik bir
sorun olsa da, kötü ağız bakımına bağlı
durumlarda diş eti hastalıkları, çürük ve
diş kaybı da yaşanabiliyor. Diş sararması ve
lekelenmesi için ev ve ofis tipi olmak üzere
iki tür beyazlatma işlemi yapılıyor. Teksöz,
daha güvenilir olması sebebiyle klinik
ortamda ve hekim kontrolünde yapılan ofis
tipi temizleme işlemini öneriyor.
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All those products you use for oral and
dental hygiene promise you a row of pearly
whites, but when you look into the mirror,
you find yourself staring at yellowish teeth!
Well, did it ever cross your mind that your
lifestyle might be the source of the problem?
Causes

Treatment

Teksöz says that lifestyle changes like
quitting smoking, flossing and avoiding
food and drink that can cause staining
can prevent tooth discoloration. While
the issue is largely a cosmetic one, it may
be related to poor dental hygiene, which
can lead to gum disease, tooth decay and
tooth loss. Stained and yellow teeth can
be treated by brightening, either with a
do-it-yourself home product, or through a
visit to a professional. For safety reasons,
Teksöz recommends having cleaning
done in a clinical setting under a dentist’s
supervision.

Tanıtım Advertising

TOP MODELLERE
MEYDAN OKUYACAKSINIZ!

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

3D

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

İnce kanüllerle cerrahiye gerek kalmadan
yağların lazer ile eritilerek alınması, ardından cildin ultrason ve
radyo frekans ile gerilmesidir. Lokal anestezi ile uygulanabilir.
Spor ile yağlar kasa dönebilir mi?

Spor şekil için değil sağlık için yapılır. Hiçbir doku hiçbir
yöntemle diğerine dönüşemez. Yağlar kasa dönüşmez. Bu
yüzden bilinçli pilates ve fitness hocaları, personel training’ler,
spor eğitmenleri kaslarını göstermek için öncelikle yağlarından
kurtuluyorlar. Bel bandı gitmeden abdomenler görünmüyor ne
yazık ki! Erkeklerde jinekomastik yağlı bir meme, göğüs kasları
sporla iyice şişirilirse daha büyük ve feminen görünüyor. Şekil
değiştirme amaçlı spor yapıldığında daha memeli ve göbekli
bir görüntü oluyor. Gıdı spordan hiç etkilenmiyor. Fit bir
görünüm için öncelikle meme, bel-göbek bandı ve gıdıdaki yağ
dokusundan kurtulmak gerekiyor.
176 • PEGASUS •ARALIK / DECEMBER 2016

BU BIR ILANDIR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uygulama sonrasında nelere dikkat etmek gerekir?

Bir hafta korse kullanımı dışında dikkat edilmesi gereken özel
bir durum yoktur. Sonrasında dikiş alımı ya da pansuman
gerektirmez.
Etki kalıcı mıdır? Kilo alınca şekil bozulur mu?

Yağ hücre sayısı azaltıldığı için yeni oluşturulan şekil kalıcıdır.
Kilo alınırsa genel bir kalınlaşma olur, şekil bozulmaz. Kilo
verilirse eski inceliğe tekrar dönülür.
Yaş sınırı var mı?

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

Bel-göbek hattı kadınlarda 88 cm, erkeklerde 102 cm’nin
üzerindeyse tip II diyabet, metabolik sendrom, hipertansiyon,
solunum sistemi hastalıkları için ciddi bir risk oluşturur.
Bu bölgedeki yağın alınması iç organlar üzerindeki basıyı
kaldırarak çalışmalarının normale dönmesini sağlar.
Ayakkabısını bile bağlamakta güçlük çeken, nefes almakta
zorlanan ileri yaştaki göbekli hastalara öncelikle bu yükten
kurtulmaları; sonrasında diyet ve sporla şekillerini ve
sağlıklarını korumaları tavsiye edilir.
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YENİ YILA BAKIMLI GİRİN
TAKE CARE OF YOURSELF IN THE NEW YEAR

Caudalie el kremleri,
içeriklerinde yer alan
üzüm çekirdeği yağı
sayesinde cildi
yenileyerek
derinlemesine
besliyor. Cildin
bağışıklık sistemini
güçlendiren üç farklı
el kremi, doğal
içeriğini Merlot,
Cabarnet ve
Sauvignon
üzümlerine borçlu.
Caudalie hand creams
contain grapeseed oil,
which renews and
nourishes the skin.
Each of the three
different hand creams
are made natural
ingredients, including
Merlot, Cabarnet and
Sauvignon grape
extracts, and help
strengthen the skin’s
immune system.
CAUDALIE EL
KREMLERİ
30 ML, 40 TL

Mustela Stelatopia
serisi, doğal aktif
içeriği sayesinde
derinlemesine
nemlendirdiği cilde
yumuşaklık ve
esneklik
kazandırıyor.
İçerisinde bulunan
erik yağı sayesinde
en kuru ciltleri bile
anında rahatlatıyor
ve yumuşatıyor.
The Stelatopia
product range by
Mustela thoroughly
moisturises the skin
and lends it softness
and elasticity thanks
to its natural active
ingredient, sunflower
oleodistillate. It also
contains plum oil,
which calms and
moisturises even the
driest of skin.
MUSTELA’DAN
KAMPANYA
2X200 ML, 59,90 TL
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Avon Anew, içindeki
siyah inci özü, altın
ve platin mineralleri
ile zenginleştirilmiş
serumu sayesinde
cildin hücrelerini
yenilemeye ve
yaşlanmayla oluşan
zararları onarmaya
yardım ediyor. Aynı
zamanda cilde
esneklik kazandıran
ve nemlendiren ürün,
cildin renk tonunu da
düzenliyor.
This serum is enriched
with black pearl
essence and gold and
platinum minerals to
help rejuvenate skin
cells and combat the
harmful effects of
aging. Avon Anew also
improves skin
elasticity, moisturises
and gives skin a more
even tone.
AVON ANEW
ULTIMATE SUPREME
40 ML, 59,95 TL

Pantene Pro-V Saç
Dökülmelerine Karşı
Koruma Serisi,
mevsim geçişlerinde
yoğunlaşan saç
dökülmelerini gözle
görülür şekilde
azaltıyor. Saçın nem
dengesini sağlayan
bakım serisi, kötü
hava koşullarına
karşı kalkan oluyor.
The Pantene Pro-V
Anti Hairloss product
range visibly reduces
the hair loss that is at
its height during
changes of season.
Products in this haircare series provide
balanced moisture to
hair and create a
barrier against bad
weather conditions.
PANTENE PRO-V
SAÇ
DÖKÜLMELERİNE
KARŞI KORUMA
SERİSİ
2x550 ML, 23,34 TL

SOSKIN’in
temizleme köpüğü,
cildi nazikçe
arındırıyor ve ten
renginin muntazam
bir görüntüye
kavuşmasına
yardımcı oluyor.
İçeriğindeki
D-White kompleks
formülü, melanin
üretimini
baskılayarak
kahverengi lekelerin
görünümünü
azaltıyor.
This cleansing foam
by SOSKIN gently
cleanses the skin and
helps even out skin
tone. Its D-White
complex formula
inhibits the
production of
melanin, making
brown spots less
pronounced.
SOSKIN CLARIFYING
CLEANSING FOAM
150 ML, 136 TL
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UÇUŞ AĞIMIZ
Our Flight Network
Pegasus Hava Yolları Tarifeli Dış Hat Uçuşlar... Pegasus Airlines Scheduled International Flights

PEGASUS YURT IÇINDE 33, YURT DIŞINDA 69 OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 40 ÜLKEDE 102 NOKTAYA TARIFELI SEFERLER DÜZENLIYOR.
PEGASUS AIRLINES OFFERS 33 DOMESTIC AND 69 INTERNATIONAL FLIGHTS TO 40 COUNTRIES AND 102 CITIES.
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Yukarıda yer alan harita, Pegasus’un yurt dışı destinasyonlarını göstermek üzere hazırlanmış bir grafik çalışmadır.
The map located above is a design work for Pegasus Airline’s scheduled international flights.
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ONLINE CHECK-IN
HAVALIMANINDA SIRA BEKLEMEDEN
RAHAT UÇMANIN YOLU:

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

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

WHAT THE BENEFITS OF ONLINE
CHECK-IN ARE:

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

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

ONLINE CHECK-IN YAPILIR
CHECK IN ONLINE

HIZLI BAGAJ TESLİMİ
FAST BAGGAGE DROP-OFF

SADECE EL BAGAJI
ONLY HAND BAGGAGE

KAPIYA GİDİLİR
GO TO GATE

BİNİŞ KARTI-MOBİL BARKOD
BOARDING PASS-MOBIL BARCODE

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

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

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

KISITLAMAYA DÂHIL SIVILAR:
Su, şurup, içecekler dahil her türlü sıvı
Kremler, losyonlar, yağlar, kozmetik yağlar,
kolonya, parfümler, maskara dâhil her türlü
makyaj malzemesi (katı hâlde olan rujlar hariç)
Traş köpükleri, deodorantlar, diş macunu dahil
her türlü macun kıvamındaki maddeler
Reçel, bal, yoğurt, pekmez ve salça gibi tam katı
hâlde olmayan yiyecekler ve jeller
Kontak lens sıvıları, şampuanlar, sprey ve
aerosoller ve yukarıda sayılan maddelere benzeyen
diğer maddeler.
Söz konusu uygulama yolcuların seyahat
esnasında yanlarında sıvı ürünler bulundurmasını
yasaklamamakta olup, sadece sıvı miktarını
kısıtlamaktadır. Her yolcu uçuş esnasında yaklaşık
20 cm x 20 cm boyutlarında ve 1 litrelik ağzı kilitli
şeffaf plastik poşet içerisinde her birinin hacmi
100 mililitreyi geçmemek şartıyla sıvı, jel ve sprey
ürünleri bulundurabilir.

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

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

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

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

EXCEPTIONS:
Exceptions will be made for special
circumstances. For instance, passengers
travelling with babies may take enough baby
food/milk for the journey and passengers
with prescribed medicines may take these
with them provided the amount is enough for
the journey and is in its original packaging.
Please not that such passengers may be asked
to taste the baby food or medicines or produce
supporting documentation for the illness/
medicine use at the final security checkpoint.
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ZEYTINYAĞI, BAL VE PEKMEZ ÜRÜNLERI
ILE ILGILI GIDA TAŞIMA KURALLARI
Regulation For Olive Oil, Molasses
and Honey Transportation
Uçağa zarar verip tehlike oluşturabilecek sızıntıların
önlenmesiyle ilgili tehlikeli maddeler regülasyonlarına
uygun olduğu sürece, Pegasus Hava Yolları uçuşlarında
ZEYTİNYAĞI, PEKMEZ, BAL taşınması mümkündür.
Aşağıdaki şartlar karşılanmazsa ZEYTİNYAĞI,
PEKMEZ, BAL ürünleri Pegasus Hava Yolları uçaklarına
alınmayacaktır.
Transportation of liquids such as OLIVE OIL, MOLASSES,
HONEY as checked in baggage on Pegasus Airlines aircraft
is permitted under the conditions explained. Dangerous
Goods Regulations shall be applicable for such items to
prevent leakage which could cause damage or create hazard
to the aircraft. OLIVE OIL, MOLASSES, HONEY shall NOT
be accepted on an Pegasus Airlines aircraft unless all the
conditions stated below are fulfilled.

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

5 KG

5 KG
5 KG

5 KG

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

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

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

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

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

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

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

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

Sigara içme
düzenlemelerine
uyun.
Do not ignore smoking
regulations.

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

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

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

Genel düzeni bozan
davranışlarda bulunmayın.
No disorderly conduct.

Korkutucu davranışlarda
bulunmayın.
No intimidating behaviour.

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

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

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

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

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

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

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

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

Duman algılayıcılarını kurcalamak
Tampering with smoke detectors

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

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

TEK TIKLA KARŞINDA

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

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

Nedir Bu

Timatic?

What is Timatic?

Minimum
pasaport süresi
Minimum passport
validity requirement

Gereken
vergiler
Required
taxes/duties

Evcil hayvanların
seyahatleriyle
ilgili bilgiler
Requirements for
travelling with pets

Sağlık uygulamaları
ve önerileri
Health
regulations and
recommendations

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

190 • PEGASUS • ARALIK / DECEMBER 2016

Vize
gereksinimleri
Visa requirements

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

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

Timatic Nasıl Kullanılır?
How to use Timatic?

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

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

3

2
Aldığın biletin PNR
numarası ve soyadınla
birlikte sisteme gir.

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

Enter the PNR number
on your ticket and
your surname.

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

!
ÖNEMLİ

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

IMPORTANT

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

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

HAYIR I NO

EVET I YES

EVET I YES

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

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

HAYIR I NO

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

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

EVET I YES

EVET I YES

HAYIR I NO

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

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

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

}

Dış Hatlar
International Line

}

İç Hatlar
Domestic Line

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

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

İÇ HAT UÇUŞLARDAN GELEN

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

DOMESTIC ARRIVALS

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

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

DIŞ HAT UÇUŞLARDAN GELEN

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

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

INTERNATIONAL ARRIVALS

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

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

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

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

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

SUDOKU
ORTA Moderate
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Pilota yardım et Help the pilot
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ÇENGEL BULMACA
HAZIRLAYAN / BY Mustafa BAŞARAN

Resimdeki
aktris
Bir bulmaca
türü

Bütünsel

Aile evi

Bir tür
balık ağı

Dondurma
bisküvisi

Bir burç adı

Demirin
simgesi

Bir salata
bitkisi

Bağlam

Yağ uru

Tiyatroda
sahne

Bir tür
kelebek

Bir bağlaç

Namuslu

Cerahat

Celse

Tekdüze

İnce alay

Kafa dengi

Kısaca
ağabey
Mozambik
başkenti

Hatay
sıradağları

Soru sözü
Endonezya’da bir
ada
Gece

Kastamonu
ilçesi

Uzlaştırıcı

Kontrol
Hukuki
bir görevli,
kâtibiadil

Boyun eğen
Çevre,
dolay

Demek, şu
demek ki

Bir halk
çalgısı

Asker
O’nun eski
biçimi
Karmakarışık

Kutsal inanç
Konut

Kesin

“... Derek”
(aktris)

Saç kıvrımı

Bitkibilim
Asık suratlı
Ülkü

Bir tür
balık ağı
İnsanın
yaradılış
özelliği

Hint ulusal
giysisi
Tunus’un
plaka imi

Gizli yer,
Çorum’un köşe bucak
bir ilçesi
Çoğul eki

Milimetre
(kısa)

Oyunda
yenme,
kazanma
Tasvip
İnatçı
Eski
Mısır’da
bir kent
Dogma,
nas

Sebep

Bir nota

Ayakkabı
çekeceği

Kanıt

Gün, gündüz

Lahana

Üç öneki
Büyük
ve derin
karavana

Dolandırıcı,
hilekar

Aşağı
derece
Sivas’ın
bir ilçesi
Cılız, zayıf,
güçsüz

Bir yağış
biçimi
İçilecek şey
Evet ünlemi
Fazıl Hüsnü
Dağlarca
kitabı

Bir tür
antilop

İsim

Yabancı
Lale
bahçesi

Bir akarsu
türü

Su

Şart eki

Beyaz
mermerin
sert kısmı
Sermaye

Döşem,
donanım
Asker
bıçağı
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Uzaklık
anlatan
sözcük

CROSSWORD
Livelong
ﬂower
Actor in the
picture

"... to
Billie Joe"
A stream
or brook

Proposal

In eighth

Tibet's
capital

Starchy
tuber

Doping
agent

Grassy area
Public
limited
company

Italian rice

Work
Afﬁrmative
action

Heat
beforehand
Elton John,
e.g.

A cry of
sorrow
and grief
Day break
Yearbook
"... the
ﬁelds
we go"

Oil source
Archeological site
Delivery
vehicle

Lasso loop

Anchor

Calendar
span
"Fine by
me"

Choose
not to do
something

Was sad
Cast wearer’s problem
Dorm
annoyance

Short skirt

Poets' feet

Kind of
board

Stick

Asian deer

Sit in the
sun
Edge tools
used to cut
and shape
wood

Downer

3rd person
form of "to be"
Balanced
game

10 jiao

Harden

Trafﬁc
stopper
Fold, spindle
or mutilate

Hit the
slopes
Critical

Coffee
holder

Biochemistry
abbr.
Arsene ...

Mesozoic
continent

Element
with sign
Eu

"... show
time!"

Attendee
Friend of
Hardy

"Bye!"

Some trial
evidence

Eye piece

Gunpowder Chemical
holder
ending

It would

Incite

Except

Look angry
Crystallined rock Native New
Zealander

Cheap
displays

Closed
book

Finish,
with "up"

Any of various cakes
"... we having fun yet?"

Mail place:
Abbr.
Ability to
hit a target

Way out

Brain cell

Corroded

Bright
light

Concoct

Cover

German
resort
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CEVAPLAR I ANSWERS
KOLAY Easy

ORTA Moderate
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Pilota yardım et
Help the pilot

S
Tekdüze
Kafa dengi

K
Endonezya’da bir
ada
Gece

ÇENGEL BULMACA

T
Demek, şu
demek ki
Asker

S
Kesin
Saç kıvrımı

L
Hint ulusal
giysisi
Tunus’un
plaka imi
Oyunda
yenme,
kazanma
Tasvip
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Dogma,
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E
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E
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Cılız, zayıf,
güçsüz
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Beyaz
mermerin
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Bütünsel
Bir tür
balık ağı

T
O
T
A
L

Aile evi

Bir burç adı

Dondurma
bisküvisi

Bir tür
kelebek

Cerahat

Kastamonu
ilçesi

Kontrol
Hukuki
bir görevli,
kâtibiadil

Y
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Y E
M
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Demirin
simgesi
Bağlam

Mozambik
başkenti
Soru sözü

F
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İ
A P
B O
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Bir salata
bitkisi
Yağ uru

İnce alay
Kısaca
ağabey

Bir halk
çalgısı

O’nun eski
biçimi
Karmakarışık

Kutsal inanç
Konut

E
Asık suratlı

Ülkü

Bir tür
balık ağı

T
A

Bir nota

Ayakkabı
çekeceği

Kanıt

Gün, gündüz

Aşağı
derece
Sivas’ın
bir ilçesi

Bir tür
antilop

Yabancı

Lale
bahçesi
Su

Asker
bıçağı

Tiyatroda
sahne

R
U
Z
Döşem,
donanım

K

K
E
R
A
T
A
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İnatçı
Eski
Mısır’da
bir kent

T
K E
E B
R
E S
S A

Üç öneki
Büyük
ve derin
karavana

Bir akarsu
türü
Şart eki

O
B R
P
S I
N

Livelong
ﬂower
Actor in the
picture

Bir bağlaç

Namuslu
Celse

Heat
beforehand
Elton John,
e.g.

Hatay
sıradağları

Lasso loop

Uzlaştırıcı

Boyun eğen

Anchor

Çevre,
dolay

“... Derek”
(aktris)
Bitkibilim

İnsanın
yaradılış
özelliği

Gizli yer,
Çorum’un köşe bucak
bir ilçesi
Çoğul eki

Milimetre
(kısa)

Lahana

M
Ş
A
A K
R O N İ
U T O
L U
A
R A M
C U R A
İ M A N
V
B O
A B U S
R O L
T U N
L A C A
A N U T
R İ
U
K A R
İ
Y A
Ç A Y
İ S A T
T U R A
Dolandırıcı,
hilekar

Bir yağış
biçimi

İçilecek şey

Evet ünlemi
Fazıl Hüsnü
Dağlarca
kitabı

Uzaklık
anlatan
sözcük

CROSSWORD

Resimdeki
aktris
Bir bulmaca
türü

Calendar
span
"Fine by
me"

M O
K
I A
Y

Poets' feet

10 jiao

Harden

Hit the
slopes
Critical

C A
C
L U
T
L E

Arsene ...

"Bye!"

Eye piece

Gunpowder Chemical
holder
ending

T E
N
E

Brain cell

Corroded

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

"... to
Billie Joe"
A stream
or brook

O
Y C
A T
M A
V
O

Proposal

In eighth

Tibet's
capital

Starchy
tuber

Yearbook
"... the
ﬁelds
we go"

Delivery
vehicle

Choose
not to do
something

Doping
agent

O
A cry of
sorrow
and grief
Day break

N
A
P

D
O
P
A
N
T

Sit in the
sun

Incite

Closed
book

Except

Any of various cakes
"... we having fun yet?"

Oil source

Archeological site

Stick

Was sad

Downer

3rd person
form of "to be"
Balanced
game

Trafﬁc
stopper
Fold, spindle
or mutilate

Element
with sign
Eu

"... show
time!"

Some trial
evidence

Work

Afﬁrmative
action

Edge tools
used to cut
and shape
wood

Biochemistry
abbr.

Mesozoic
continent

Italian rice

Cast wearer’s problem
Dorm
annoyance

Short skirt

Asian deer

L
P E R
L A I N
C
S O
R O D
O U T
I T C
S N O R
I
A D Z E
R E D
M A R
G O E
S U
L O U R
A
M O
U
G P
R
A I
E A M U
L
E M

Grassy area
Public
limited
company

Attendee
Friend of
Hardy

D
N I G
A T E
D O
N
D
V E
It would

Way out

Concoct

Cover

Look angry
Crystallined rock Native New
Zealander

M
A
O
R
I

Bright
light

Finish,
with "up"

Mail place:
Abbr.

Ability to
hit a target

German
resort

D
U
T
Y
Kind of
board

C
H
E
S
S
Coffee
holder

U
R
N
Cheap
displays

P
O
M
P
S

3 aylık hediye
Netflix sadece
Vodafone Red’de
Ödüllü orijinal dizi ve filmlerin
keyfini çıkarın.

Vodafone

NETFLIX ORİJİNAL DİZİSİ

Tüm bölümler şimdi yayında

Hediye Netflix; Red Elite, 4.5G Red 10 ve Red Elite’te geçerlidir.
Hediye Netflix üyelikleri dışında, diğer Red Tarifelerindeki aboneleri aylık 9,90 TL’ye 3 ay yurtiçinde geçerli aylık 1 GB paket alımlarıyla faydalanabilmektedir. 3 aylık Netflix üyeliği otomatik tanımlanır. Yeni
gelen ve mevcut aboneler içindir. Standart Netflix üyeliği (aynı anda 2 cihazdan yayın/HD) için geçerlidir. İzlemek için ayrıca üretilip, satılan Netflix uyumlu cihaz ve internet bağlantısı gereklidir. Netflix hakkı
devredilemez, paraya çevrilemez, değiştirilemez veya birleştirilemez. 3 ay sonunda isteğe göre, Netflix üyeliği aylık 27,99 TL’lik standart paketle mevcut üyelik koşulları kapsamında ücretlendirilecektir, aksi
takdirde otomatik sonlandırılacaktır. Değişiklik hakkı Vodafone ve Netflix’te saklıdır. Kampanya 29.10.2016 - 25.03.2017 tarihleri arasında geçerlidir. Detaylar: netflix.com/termsofuse ve vodafone.com.tr
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PEGASUS İLE

EVİNİZDEN HAVAALANINA
HAVAALANINDAN EVİNİZE

SADECE 19,90 TL

FROM YOUR HOME TO THE AIRPORT AND FROM THE AIRPORT TO YOUR HOME

FOR JUST 19,90 TL WITH PEGASUS
DETAYLAR İÇİN FOR DETAILS cars.flypgs.com

SF/PG 74

