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DENiZi iYLE 
YAZIN SEYAHAT Bi’ 

NOTHING LIKE 
SUMMER FOR 

YOUR HOLIDAY: 
SUN, SEA 

AND SAND!

Her şey çözülür!
Tabii mükemmel bir uykuyla…
En yaygın 5 uyku problemini çözmek için
Uluslararası Uyku Kurumu ile birlikte tasarlanan
Serta Perfect Sleeper ile uykusuzluk gidiyor,
mükemmel uyku geliyor.

• Uykuda fazla hareketi azaltır.

• Sırta ve omurgaya destek verir.

• Uykuda vücut ısısını dengeler.

• Çiftlerin birbirini rahatsız etmesini önler.

• Yatak ve yatak kenarları çökmeye dirençlidir.
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Mehmet T. NANE

Genel Müdürü
Pegasus Airlines CEO

Saygıdeğer misafirlerimiz,

Tarifeli uçuşlarımızın başladığı 2005 yılından 
bu yana misafirlerimizi yeni, konforlu uçaklarla 
uçurmak, filomuzun yaşını genç tutmak için 
yatırımlarımızı sürdürdük. 2012 yılında Airbus 
firmasıyla 25 adedi opsiyonlu 100 uçaklık rekor 
filo siparişimizle, verildiği tarih itibariyle Türk 
Sivil Havacılık tarihinde bir seferde verilmiş en 
büyük siparişe imza attık.

Yıllar geçti ve Pegasus’un kilometre taşlarından 
olan bu büyük yatırımımızın ilk uçağını teslim 
alma vaktimiz geldi. Pegasus Ailesi olarak bu 
önemli siparişimizin ilk uçağını Temmuz ayında 
filomuza eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni 
uçaklarımızda kullandığımız yeni nesil çevre dostu 
CFM motor tipiyle de dünyada bambaşka bir ilke 
imza atıyoruz, bu motor tipinin tüm dünyada ilk 
kullanıcısı oluyoruz. 

Sayısı 74’e ulaşan genç filomuz ile sizleri 
dilediğiniz şehirlere yepyeni deneyimlere 
uçurmaya devam edecek, yatırımlarımızı 
sürdüreceğiz. 

Uçuş ağımız içerisinde yer alan farklı 
noktaları direkt seferlerle bağlamaya ve sizleri 
sevdiklerinizin yanına en kolay yoldan ulaştırmaya 
devam ediyoruz. 26 Haziran’da başlayan ve 9 Ekim 
tarihine kadar devam edecek Antalya-Krasnodar 
karşılıklı seferlerimiz ile Perşembe ve Pazar 
günleri uçabilirsiniz.

Yoğun seyahat dönemlerinde havalimanında sıra 
bekleyerek geçirdiğiniz süreyi kısaltabilirsiniz. 
Bir sonraki seyahatinizde online check-in 
işleminizi flypgs.com veya mobil uygulamalarımız 
üzerinden hızlıca tamamlamayı deneyebilir, akıllı 
telefonunuza indireceğiniz ya da havalimanının 
farklı bölümlerine yerleştirdiğimiz kiosklarımızdan 
alacağınız biniş kartınızla kontuarlara uğramadan 
doğrudan uçağınıza geçebilirsiniz. Bu ay itibariyle 
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Fast Track (hızlı 
geçiş) hizmetinden de indirimli yararlanabilir, 
güvenlik ve pasaport kontrol geçiş noktalarında sıra 
beklemeden seyahat edebilirsiniz.

Değerli misafirlerimiz, bereketli bir Ramazan 
ayının daha sonuna geldik. Ramazan bayramınızı  
en içten dileklerimle kutluyor, sevdiklerinizle 
keyifli bir bayram dönemi geçirmenizi diliyorum. 

Yeni seyahatlerinizde buluşmak dileğiyle… 
Keyifli uçuşlar dilerim.

Dear Guests;

Ever since we began our first scheduled flights 
in 2005, we have continually made investments 
in order to maintain a young fleet and to allow our 
guests to fly on new, comfortable aircrafts. In 2012, 
the record-breaking order we placed with Airbus 
for 100 aircraft, 25 of which are optional, was the 
largest single order in Turkish civil aviation history 
at the time.

The years have gone by, and the time has come 
for us to lay claim to the first aircraft from that 
investment, which became a milestone for Pegasus. 
All of us at the Pegasus Family are thrilled to have 
the first engines from that important order joining 
our fleet in July. What’s more, with the CFM 
engines installed in our new aircraft, we’re setting 
a wholly different precedent as the first airline in 
the world to be using this new generation of eco-
friendly engines. 

Our young fleet, now numbering 74, will continue 
to carry you to new experiences in the cities you want 
to go to, and we’ll continue with our investments.

We’re also continuing to connect the various points 
in our network with direct flights and to bring 
you and your loved ones together with the easiest 
transportation routes possible. Our direct flights 
between Antalya and Krasnodar every Thursday 
and Sunday, which began on June 26, will continue 
until October 9.

You can cut down on the amount of time you 
spend waiting in line at the airport during peak 
travel times. For your next trip, try completing 
your check-in quickly on line using flypgs.com 
or our mobile app. Or, have your boarding pass 
downloaded to your smartphone, or print it out at 
one of our self-service kiosks located at different 
points around the airport so you can proceed 
directly to your gate without stopping at a counter 
first. As of this month, you can also benefit from 
a special discount when you use the Fast Track 
service at Istanbul Sabiha Gökçen Airport, which 
lets you pass through security and passport-control 
checkpoints without waiting in the queues.

Dear guests, we have now reached the end 
of another fruitful Ramadan. I send you all my 
warmest wishes for the Ramadan (Eid) Holiday 
and wish you an enjoyable holiday period spent 
with your loved ones. 

See you on your next trip... Have a nice flight.
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Wherever you go, 
never run out of cash.
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 TREND HOT WIRE
14 I   
 BODRUM BALLET FESTIVAL
14. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 
16 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında 
gerçekleşiyor. 
The 14th International Bodrum Ballet Festival 
takes place between July 16-August 3.

26 I FORMULA 1 HEYECANI
FORMULA 1 EXCITEMENT

Formula 1 Yarışı, 22-24 Temmuz tarihleri 
arasında Budapeşte’de gerçekleştiriliyor.
Formula 1 Race will take place July 22-24 in 
Budapest.

28 I 
 IRONMAN ZURICH RACE
Ironman Zürih, 24 Temmuz tarihinde 
20’nci yaşına giriyor.
Ironman Zurich will celebrate its 20th 
anniversary on 24 July.

50 I 
 FROM THE SEA
Mehmet Türkçelik, dalgaların kıyıya attığı 
ağaç dallarıyla harika eserler yapıyor.
Mehmet Türkçelik, who turns driftwood flung 
to shore by the waves of the Black Sea into 
fabulous creations.

66 I 

Piiz grubunun bas gitaristi Ahmet Çilingir ile 
keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
We had an enjoyable chat with Piiz’s bass 
guitarist Ahmet Çilingir.

  PORTRAIT
 70 I 
Başarılı oyuncu Demet Evgar’a hakkında merak 
ettiklerimizi sorduk.
We asked the talented actress Demet Evgar 
everything we wonder about her.

  contents
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Çayyolu

T. 0312 284 4747
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 SEYAHAT 
 TRAVEL

102 I 
  PAMUKKALE DIARY

Denizli’nin güzelliklerini saymakla bitmez. 
Gizli kalmış bu bereketli toprakları gelin 
birlikte keşfedelim.
Denizli is a land of abundant natural 
beauty. Come, let’s discover these hidden, 
fertile lands together.

112 I 
SUMMER, CYPRUS STYLE
Kıbrıs, altın serpiştirilmiş hissi veren plajlarıyla 
yazın bir başka güzel.
Cyprus, feel as if they’ve been sprinkled with 
gold, are even more attractive in the summer.

150 I 
ON THE MEDITERRENEAN COAST
Çok Gezenler Kulübü, 5. yaşını Türkiye’nin 
en güzel koylarında kutluyor. 
The Globetrotters Club celebrates its 5th 
birthday at the best coasts of Turkey.

  
        LIFESTYLE

180 I  
   HANDS THAT MAKE THE 
WOOD SING

Ağacın enstrümana dönüşme yolculuğunu 
Volkan Özdemir’le konuştuk.
We talked to Volkan Özdemir about the 
journey of rough wood, becoming a musical 
instrument.

192 I  
             HAVE FUN WHILE LEARNING
Mutlu ve öz güveni yüksek çocuklar 
yetiştirmenin yolları...
Ways to grow up happy and self-confident 
children...

218 I  
 LIGHT AND DELICIOUS CAKES

Birbirinden leziz ve hazırlaması kolay dört 
kek tarifi.
Four cake recipes that are delicious and easy 
to bake.

112

150

102

218







Hot Wire
 trend

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



BODRUM BALLET FESTIVAL 
The 14th International Bodrum Ballet Festival takes place 
between July 16-August 3 in the historical setting of Bodrum 
Castle. Organized by the State Opera and Ballet General 

Bodrum Municipalities, the festival brings a selection of 
high-quality ballet performances to audiences. The Ankara 
State Opera and Ballet open the festival on July 16 with a 
performance of the classical ballet “Eugene Onegin”, with 
music by Tchaikovsky and choreographed by Yaroslav 
Ivanenko. The festival continues on July 19 with “Frida”, also 
performed by the Ankara State Opera and Ballet, followed 
by performances by the US-based Alonzo King Lines Ballet 
Troupe on July 22; Kazakhstan’s Astana Ballet Assembly on 
July 25; the Antalya, Mersin and Izmir State Opera and Ballet 
on July 28; and the Istanbul State Opera and Ballet on July 31. 

 bodrumballetfestival.gov.tr 

 

 bodrumballetfestival.gov.tr 

Bodrum Bale 
Festivali
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FLY WITH  
PEGASUS

PEGASUS 
UÇURUYOR

49,99 TL

Gökçen Airport with 

all-inclusive prices 
start at 49.99 TL.





bogazici.olimpiyatkomitesi.org.tr  

Asya’dan 
Avrupa’ya 
Kulaç

Trend  hot wire
SPOR SPORT

This year, athletes from across the world will 
come together for the 28th time, competing 
in a spirit of friendship and discovering their 
own limits as they swim from Asia to Europe. 
Organized by the Turkish National Olympics 
Committee in the name of “Sports for All”, 
the Bosphorus Intercontinental Swimming 
Race takes place on the Bosphorus Straits 
in Istanbul on Sunday, July 24. The race 

shore. The Bosphorus Organizing Committee 
limits the number of participants each year 
out of concerns for swimmer safety. Out of 
this year’s 3,821 applications – 2,789 from 

countries – the Committee decided to allow 
around 2,000 swimmers to stroke across the 
Bosphorus. bogazici.olimpiyatkomitesi.org.tr 

SWIMMING FROM ASIA TO 
EUROPE

16 





FESTIVAL
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istshopfest.com

istshopfest.com

SHOPPING FRENZY IN ISTANBUL









TIME TO CLIMB THE KAÇKAR MOUNTAINS
Each year, the Kaçkar Mountaineering, Rafting and Skiing 
Club organizes the International Mountaineering, Tourism 
and Hill Top Festival to promote the unparalleled beauty of 
the Kaçkar Mountains. The festival, now in its 18th year, 
will take place this summer between July 18-23. After an 
opening ceremony in Rize’s Cumhuriyet Square, participants 

and then set up camp on the Salar Plain. On the second 
day, they’ll hike to Lake At to camp overnight. Trekking to 

up the third day’s activities for the mountain climbers. 
Continuing on from Verçenik, they’ll climb the 3,711-meter 
Verçenik Mountain and visit the iceberg lakes. The festival 
will close with a hike across the Verçenik Plain followed by a 

 kdrk.org.tr

 kdrk.org.tr

Kaçkar’a 

SPOR SPORT
Trend  hot wire
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 oneloveistanbul.com 

FESTIVAL
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 oneloveistanbul.com 

ENDLESS FUN: ONE LOVE 
FESTIVAL 
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  formula1.com

Formula 1

 formula1.com

FORMULA 1 EXCITEMENT 
IN BUDAPEST

FLY WITH  
PEGASUS

PEGASUS 
UÇURUYOR

57,99 USD





THREE RACES, ONE FINISH LINE
The first Ironman races were organized in 1978 by 

wife, Judy. This was the first time that a race combined 
swimming, cycling, and running – three difficult sports that 
require high levels of endurance – into a single triathlon. 
Nowadays, every year more than 180 Ironman triathlons 
are organized in more than 20 countries worldwide.
Ironman Zurich will celebrate its 20th anniversary this year. 
The race, which takes place on 24 July 2016, begins with 
a 3.8 kilometers swim in the clear waters of Lake Zurich. 
Next, participants will cycle for 180 kilometers along a 
winding track through the city center and around the lake, 
and they’ll finish up the race with a final 42.2 kilometers run 
through the historical villages around Zurich.

 eu.ironman.com

 eu.ironman.com

Tek Hedef

SPOR SPORT
Trend  hot wire
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FLY WITH  
PEGASUS

PEGASUS 
UÇURUYOR

51,99 USD

all-inclusive prices 





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

provides parents with children ages 3-12 a place to drop them 
off so the kids can have fun with their peers while their parents 
enjoy the sun, sea and sand. Children can enjoy “survivor”-style 
obstacle courses and other fun activities that will give them a 

offers movement-based learning opportunities and highlights 
the importance of exercise and play at an early age.  

 muzipo.com.tr

Turizm Cenneti 
NEWS

Trend  hot wire
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“FUTURE STARS” GO TO CAMP
“Future Stars” is celebrating its 27th year of contributing to 

summer camp programs. The Future Stars camps present 
children and youth with memories they’ll cherish throughout 
their lives and make a great contribute to children’s 
development through their unique camp experiences. The 

from 67 countries with programs designed for children and 
youth ages 5-17. The summer school at the Summer City 

 geleceginyildizlari.com

 geleceginyildizlari.com

32
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A CHILDLIKE DAY 
Between June 27-July 25, the Istanbul Culture and Arts 
Foundation (IKSV) will host musicians from Turkey and 
abroad as part of the Istanbul Jazz Festival. This year 

included on the program: “A Childlike Day” will treat kids to 
a full day of art on July 16. In addition to clarinet virtuoso 
Oran Etkin’s children’s music workshop, 12-year-old pianist 

the Festival’s “Young Jazz” competition, will perform for 
children together with the “Music for Peace Brass Band” 

Other highlights of the day’s program include “Winking 
Postcards”, which gives kids a chance to design a light-
emitting robot using paper, batteries and LED lights, and 
the “Solo Jazz and Charleston Dance Workshop”, where 
they’ll be able to dance to their heart’s content.

 iksv.org

 iksv.org

Çocukça 
Bir Gün

34 

ÇOCUKLAR KIDS
Trend  hot wire





PINK MARTINI ON ITS WAY
The legendary Pink Martini has a repertoire that includes 
some of the most joyful songs in the world, from Samurai 
love songs to 1930s Cuban music, from French chansons to 
Brazilian street tunes. The band will be performing in Turkey 
and Northern Cyprus in July as part of their European tour, 
with concerts at the Istanbul Harbiye Cemil Topuzlu Open Air 
Theater on July 17, Bodrum Xuma on July 19 and the Salamis 
Amphitheater in Nothern Cyprus on July 21. Pink Martini has 
put out 9 albums since its founding in 1994. The group has 
always had a sizeable Turkish following, and Turkish fans 
were surprised when the song “Üsküdar” was inclued on “Get 

surprises will have Pink Martini fans in Turkey and Northern 
Cyprus enjoying some unforgettable times this summer.
  pinkmartini.com

 pinkmartini.com

Pink Martini 
Geliyor

MUSIC
Trend  hot wire
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borusanotomotivpremium.com

KREDİ TAKSİDİNİ 
KEYFİNİZ BİLİR.

fî

Bursa
Gaziantep 

Mersin  
Samsun Kosifler Oto Samsun



HEADING DOWN THE BOSPHORUS
“Between Three Seas: Ottoman and French Cartography 
from the Dardenelles to the Bosphorus (17th-19th C.)” 
continues at the Arkas Art Center through July 31. History 
lovers will be enthralled by the exhibition’s many important 
documents, from navigational charts to nautical sketches. 
Jointly organized by the Arkas Art Center and the French 
Institute for Anatolian Studies (IFEA), the exhibition features 
88 original maps and 44 reproductions, including maps of the 
Dardanelles and Bosphorus Straits lent by the French National 

the inclusion of a great many maps that are being shown for 

French and Ottoman representations of the geopolitically 
significant Dardanelles and Bosphorus Straits. The exhibition 
uses maps to shed light on numerous subjects, including how 
the two civilizations interacted with one another. 

 arkassanatmerkezi.com

 arkassanatmerkezi.com
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TAKE NOTICE OF YOUR BODY
If you want to experience a unique holiday experience where 
you can learn about disciplines from the Far East among the 

summer camps. The Turkey camp will take place this year 

 prowes.net

 prowes.net

Bedeninizin 

NATURE
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Light Games Behind the Mirage
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İlham dediğimiz şey malzemelerle ve fikirlerle sürekli oynuyor 
olmaktan dolayı ortaya çıkıyor. Mirage’ı tasarlarken amacım, 
alevi modern bir şekilde insanların hayatlarına tekrar sokmaktı. 

Yıllar önce Mimar Sinan’da okurken ünlü tasarımcı Vico 
Magistretti bir konferans vermişti. “Bir şeyi tasarlarken fikir, 
malzeme ve fonksiyon aynı düzeyde gelişmeli” demişti. Bir şeyi 
çizip, forma âşık olup ondan sonra bunu hangi malzemeden 
yaparım değil, tam tersi çok daha doğal bir şekilde üst üste 
gelmesi gibi bir yaklaşım vardı. 

Kesinlikle, modülerliği, kişiselleştirilebilirlik kavramlarını 
belki de yanlış kullanıyorduk. Daha doğrusu tasarımcının 
rolünün bu noktada biraz daha insanlara alan açmak, insanların 
kendi fikirlerini ortaya koyabilecekleri bir şey yaratmak 
olduğunu hissetmeye başladım. Tasarımlarımda bu durum 
kendini göstermeye başladı. Bu tasarımda da bu durum var. 
Malzemeyi, camı ve alevi ortaya koyuyorsunuz ve bunu şu an 
düşünemediğimiz şeylerle bir araya getirdiğimizde, ortaya 
 çok daha başka etkiler yaratan bir ürün çıkmış oluyor. 

Camla çalışmaya çok yeni başladım. 1,5 sene oldu. Ben genelde 
yeni bir malzeme ile çalışacaksam, doğru partneri beklemeyi 
tercih ediyorum. Cam da bunlardan bir tanesiydi ve şu anda da 
yeni yeni bunun potansiyellerini fark etmeye başladık. O yüzden 
doğru iş birliği, keyifli bir şeye dönüşüyor. 

What we call inspiration comes from continuously playing with 
materials and ideas. When designing Mirage, my aim was to 
reignite the flame in a modern form in people’s lives.

Years ago when I was studying at Mimar Sinan, the famous 
designer Vico Magistretti gave a conference. He said, “When 
you’re designing something, the idea, the material and the function 
should be developed to the same level”. When I’m drawing 
something, I don’t fall in love with a form and then decide on 
materials. My approach is just the opposite. Everything comes 
together more naturally. 

Certainly. We may use the ideas of modularity and customizability 
incorrectly. I’ve begun to think that it would be better if the role 
of the designer in this regard was to create something to widen 
people’s horizons somewhat, to allow them to put forward their 
own ideas. This has begun to happen with my designs. It’s there in 
this design. You present materials, glass and flame, and this brings 
together things that we can’t even imagine at this moment and a 
product arises that creates completely different effects. 

I’ve only very recently started working with glass. It’s been a year 
and a half. In general, if I’m going to work with a new material, I 
prefer to wait for the right partner. Glass was one of these, and I’m

-
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Geçtiğimiz yıl Unicera’da “Tasarım Konuşur” etkinliği vardı. 
Defne Koz, Alpay Er ve ben konuşmacıydık. Orada tanıştık, 
daha sonra belirli ürün tasarım projelerinde çalışabilir miyiz 
diye düşünmeye başladık. Sonra Design Harbour Art Basel 
kapsamındaki sergiden davet geldi. Daha çok cam ve ayna 
üzerinden bir şey yapmak ve sergilemek istediklerini söylediler. 
O zaman Mirage’ı tasarlama fikrim vardı. Şişe Cam Düz Cam 
tarafı ise büyük boyutlarda üretim yapamıyordu. Hızlıca fikir 
alışverişi yaptık. Doğru malzemeyi bulduğumuzda da Mirage 
ortaya çıkmış oldu. 

Sonuçta tasarıma bir şey katmanız gerekiyor. Sürekli gelecekten 
bir şeyler getirmek gibi görüyorum ben tasarımı. Geçmişten 
ilham alsanız bile onu geçmişte yapılmış tasarımlar ile değil 
de insanın geçmişinden ilham alması ile alakalı bir şey olarak 
görüyorum. Sonuçta alev binlerce yıl, belki yüz binlerce yıl 
hayatımızda. Onu modern tasarımla, doğru malzemeyle ve 
fikirlerle bir araya getirdiğimizde bir yandan fütüristik daha 
önce görülmemiş bir etki yaratırken bir yandan da insana 
dokunan şeyler ortaya çıkıyor. Mirage’ın arkasına bir lamba 
da koyabilirsiniz, LED de koyabilirsiniz. Belki çok daha ticari 
bir yere gider ama amaç o değil. Burada amaç, gerçek mum 
ışığını kullanmak... Biliyorsunuz, tasarım biraz insanları 
heyecanlandırmaktan çıkıp bir fikrin veya bir tasarımcının 
temsiliymiş gibi bir noktaya gelmeye başlıyor bazı zamanlarda. 
Fazlasıyla tasarlanmış şey var etrafımızda. Herhangi bir 
esneklik de sunmuyor çoğu obje. Sadece fonksiyonlar için 
kullanılıyor ve insanları etkilemek noktasında kalmaya başlıyor. 
Burada yapmaya çalıştığımız şey ise tam tersi. Bir adım geri atıp 
insanlara biraz daha o tasarlanmamışlık hissini, malzemenin 
kendisini, camın kendisini, alevin kendisini sunup küçük bir 
etkiyle insanlara daha önce belki hiç düşünemeyecekleri bir 
şeyle etrafındaki malzemeleri ve ateşi sorgulatmak. 

only now beginning to become aware of its potential. This is why 
the right collaboration becomes something enjoyable.

Last year, Unicera hosted the event, “Design Speaks”, with Defne 
Koz, Alpay Er and myself as the speakers. We met there, and later 
we began to think we might work on some specific design projects. 
Later, an invitation came as part of Design Harbour Art Basel. They 
said they wanted to produce and exhibit something more in the 
way of glass and mirror. At the time, I was thinking about designing 
Mirage. Şişe Cam Düz Cam doesn’t have the capacity to produce 
something large-scale. We very quickly brainstormed, came up with 
the right materials, and the result was Mirage 

You need to bring something to a design in the end. I see design as 
something in which you’re constantly bring something from the 
future. Even if you get your inspiration from the past, I look at it as 
inspiration from human history, rather than the history of design. 
In the end, the flame has been part of our lives for thousands, maybe 
hundreds of thousands of years. Taking that and combining it with 
modern design, the right material and the right ideas and you end 
up producing a futuristic effect that hasn’t been seen before on 
the one hand and on the other hand something that touches on 
humanity. You can put a lamp behind Mirage, or you could use 
LEDs. Maybe that would make it much more commercial, but that’s 
not the point. Here, the point is to use real candlelight...
You know, sometimes design gets to a point where it becomes the 
representation of an idea or a designer rather than being something 
exciting for people. Our surroundings are full of over-designed 
objects, most of which leave no room for flexibility. They’re just 
functional, and start failing to have an actual affect on people. What 
I’m trying to do here is the exact opposite. To take a step back and 
present people with a feeling of not being designed, of the material 
itself – the glass, the fire, the flame – and to get them question the 
materials around them and fire itself in a way they might not
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Mirage da bir şömine gibi, tam tanımı da yok aslında. Buna 
bir mumluk da diyemiyoruz, başka bir şey de diyemiyoruz 
ama insanları heyecanlandıran, onların kafasında daha başka 
fikirlere de yol açabilecek bir tasarım var.

Evet. Şu anda daha mimari ölçekte, büyük ebatlarda çalışma 
şansımız oldu. Yani enstelasyon boyutlarında. Satılabilir olması 
açısından farklı boylarda, üç boy olarak üretmeyi düşünüyoruz. 
Masa üzerinde kullanılabilecek bir boy da olacak. İnsanların 
hayatına sokabileceğimiz bir ürüne dönüştürme sürecindeyiz 
şu anda. Çok hızlı gerçekleşecek bu süreç, belki mayıs ayına bile 
yetişebilecek bir noktaya gelecek. Sonuçta fikir test edildi ve 
Hong Kong Art Basel paralelinde sergilendi ve aldığımız tepkiler 
gerçekten çok güzeldi. 

O da doğal gelişen bir süreç oldu. Hatta Wallpaper dergisiyle 
başladı diyebilirim. Onların bir sergisinde de yer aldım porselen 
yemek takımı serisiyle “Future is Blank” ile. Dergiyle tabii ki 
direkt bağlantılı değil ama onun güzel bir göstergesi. Bayağıdır 
Türkiye’de yaşıyorum. Kale olsun Şişecam olsun buradaki 
firmalarla ürün tasarımı anlamında çalışmalarım sürüyor 
ama bunların gerçekten uluslararası anlamda, uluslararası 
ortamlarda da heyecan uyandırdığını görmek ve onlardan 
motive edici yorumlar almak bir şekilde daha global bir merkeze 
taşınma isteği yarattı. Bu yüzden “Future is Blank” markasını 
İngiltere’de kurdum. Tasarladığım bütün ürünler burada yer 
alacak. Kafamdaki şapkalar da futureisblank.com’da satışa 
sunulacak.    

have done before. Mirage is also like a fireplace, but it doesn’t 
really have a definite name. We can’t call it a candelabra, but it 
has a design that can get people excited, that can get them to start 
thinking about different ideas.

Yes. Now we have the opportunity to work at a large scale in 
more architectural dimensions. In terms of sales potential, we’re 
thinking of producing it in three sizes. There will be one in a size 
that will allow it to be used on a table-top. We’re in the process of 
transforming it into a product that can become part of people’s 
lives. This process is happening very quickly, maybe we might get 
to a point where we could have it ready in May.  Eventually, the 
idea was tested and exhibited in parallel fairs, in Hong Kong and 
Art Basel, and the responses we got were very good.

That was also a process that developed naturally. In fact, I’d say 
that it began with the magazine Wallpaper. I participated in 
an exhibition of theirs with a tableware series called “Future 
is Blank”. Of course, there was no direct connection with the 
magazine, but it was a good sign. I’ve been living in Turkey for a 
long time. Whether it’s Kale or Şişecam, I’ll keep working with 
the companies here in terms of product design, but seeing how 
well-received they were internationally and all the motivating 
comments focused on them somehow made me want to move to 
a more global center. That’s why I founded the “Future is Blank” 
brand in England. It will include all of my products. We’ll even be 
selling the hats I’m wearing at futureisblank.com. 
  

“Yeni malzemelerle 

-
“Working with new 
materials is always so 
exciting.”
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Bizim buralarda, yani Filyos’ta (Zonguldak) denizin kıyıya attığı 
ağaç parçalarına çatık (çatuk) derler. Ormanlardan denizlere 
kadar sürüklenen ağaçlar aylarca suda gezinir, fazlalıklarından 
arınır ve fırtınalı havalarda kıyalara vurur. İşte kıyıya vuran bu 
ağaçlar, ürkütücü fırtınaların bereketidir. Dalgaların sahillere 
savurduğu ağaçlar kışlık yakacak için toplanır. Benim payıma 
ise daha narin, göze hoş gelen küçük parçacıklar kalır. Ben de 
onlardan kendimce heykelcikler yapmaya çalışırım. Çuval 
kumaşından masklar yaparım. Bazılarından köpekler bile 
korkar. Uzun süre denizin işçiliğinden geçerek kıyıya vuran 
cam parçaları, çakıl taşları, deniz kabukları ve kemikler beni 
heyecanlandırır. Atölyemde onlara yeni hayatlar vermeye 
çalışırım. Taş oyar, çamurla oynarım biraz da. Orhan Veli’nin 
dediği gibi: Bir de gökyüzünü boyayabilsem…

“Çatuk”, which is how everyone here in Filyos (Zonguldak) 
refers to driftwood. Trees from the forest get swept out into 
the sea; they float around for months, are stripped of their 
bark, and are washed back up onto shore by a storm. The 
pieces of wood littering the shore are the bounty of terrifying 
storms. Trees flung to the shore by the waves are collected 
to be burnt as firewood in winter. What’s left to me are the 
more delicate, eye-catching branches. I try and turn them 
into small sculptures. I use burlap to make masks, and some 
of them even scare the dogs. I get excited by the bits of glass, 
pebbles, sea shells and bones that have been worked over 
by the sea water for ages. I try to give them a new life in my 
studio. I carve stone, play around with clay. Like Orhan Veli 
said: If only I could also paint the sky...

RÖPORTAJ / INTERVIEW

“From the Sea and Me”
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karar verdiniz?
Güzellikleri beni harekete geçirdi, bir şeyler yapmam 
gerekiyordu. Doğa zaten güzelleştirmiş onları, bana birbirleri ile 
uyumlu bir şekilde birleştirmek kaldı. Ağacı zorlamadan ağaçla 
kavga etmeden, kesmeden yıpratmadan… Ağaçla bir anlaşmamız 
var: Birbirimizi üzmeden çalışırız.

Temayı ağaçla birlikte belirliyoruz, o istemezse o tema oluşmuyor. 

Bizim yaptığımız hayal işi ve çocukların da hayal dünyaları çok 
geniş. Bazen çocuklar gelir atölyeme, otururlar ağaçların başına. 
Bir bakarsın, hiç tahmin etmediğin heykeller çıkmış. Zaman 
zaman onlardan kopya çekerim. 

I was inspired by their beauty, I needed to do something. Nature 
already made them beautiful, all I had to do was put them together. 
Without forcing the wood, without fighting it, without cutting or 
tearing... The wood and I have an agreement: We work without 
hurting each other.

The wood and I work it out together; a theme only works if the 
wood wants it to.

Our job requires imagination, and children have great 
imaginations. Sometimes children will come to my studio, sit 
down in front of some pieces of wood, and before you know it, 
these unexpected sculptures appear. Sometimes I copy from them.

TASARIM DESIGN
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Tabii ki. 31 yıl ilkokul öğretmenliği yaptım. Belki de çocuklardan 
kopamadığım için onlarla çalışmayı seviyorum. 

Birçok karma sergiye katıldım. Bu sergilerde benim eserlerim 
“Denizden Gelenler, Elimden Gelenler” temasıyla ayrıca 
sergilendi. 

Doğa… Sonsuz bir ilham kaynağı.

Atölyem artık Filyos’a gelen yerli-yabancı turistlerin çekim alanı 
olmaya başladı. Bir eserim Nijerya’ya gitti, bir tanesi İspanya’ya, 
bir tanesi ABD’ye... Bunlar bana gurur veriyor ve aynı zamanda 
yeni projeler geliştirmemi sağlıyor. Yaşadığım yerde, Filyos’ta 
sanat atölyeleri kurmak, sanat mahallesi oluşturmak, denizden 
gelenlerle ortaya çıkardığımız eserleri çocuklarla birlikte orada 
sergilemek, halkın ilgisini denizin sanatına çekmek gelecekle 
ilgili planlarım.

Definitely. I taught in primary school for 31 years. I like 
working with kids because I never quite got used to leaving. 

I’ve joined a few group shows. I exhibited my works under 
the heading “From the Sea and Me”.

Nature... is an endless source of inspiration.

My studio in Filyos has become a magnet that attracts tourists 
from Turkey and abroad. One of my pieces went to Nigeria, 
another to Spain, another to the United States... I’m proud of 
this, and at the same time it helps me to secure new projects. 
I have plans to set up an art studio in Filyos, to create an art 
neighborhood, to exhibit objects made from the things coming 
from the sea that I create together with children, and to get 
people interested in art that comes from the sea.

-
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SAHNE STAGE Görmeden 

Olmaz
M U S T - S E E

Shirley (19 Temmuz)  

Shirley (19 July) Sumru Yavrucuk’s one-woman 
comedy “Shirley” is the story of Shirley 
Valentine, who’s so caught up in the daily 
grind she’s even forgotten her dreams. 
Yavrucuk also directs the play, which she’ll 

 on July 19.  biletix.com

 (7-28 Temmuz)

 

Bachelor Party (7-28 July) Written by 
Elizabeth Coleman and translated into 

romantic comedy will be performed in 

 
 bosahne.com
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 (1-2 Temmuz)

Tribes (1-2 July) Written by Nina Raine, 

of a deaf individual from a family that 
has isolated itself from the world. 

.  ikincikat.org

 (18 Temmuz)

 

Men in Pyjamas (18 July) “Who’s 

which looks at people driven to the 
point of madness by socio-economic 
conditions, will be staged at the 

Famagusta, 
 istanbulmeydansahnesi.com
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CINEMA

M U S T - W A T C H

Frekans Frequency 
(08 Temmuz-July)

 

People are being turned into 
zombies by a virus spread 
through mobile telephone 
networks in this film, an 
adaptation of Stephen King’s 
novel of the same name. 
Directed by Tod Williams and 
starring Samuel L. Jackson, 
John Cusack and Isabelle 
Fuhrman. In theaters on 
July 8.

The BFG (01 Temmuz-July)

A screen adaptation of Road Dahl’s beloved children’s book of 
the same name, “The BFG” was directed by the pre-eminent 
director, Steven Spielberg. Starring Ruby Barnhill, Mark Rylance, 

on July 1.
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Jason Bourne (29 Temmuz-July)

Picking up from where “The Bourne Supremacy” and “The 

series’ tale of a CIA agent. Starring Matt Damon, Alicia 
Vikander, Vincent Cassel, Julia Stiles and Tommy Lee Jones 

Babaannem My 
Grandmother
(01 Temmuz-July)

Shot in Izmir and Istanbul 

Grandmother” attempts 
to answer the question, 
“What can a grandmother 
do to help her grandchild 

directed by Serkan Özarslan 
and stars Meral Çetinkaya 
and Tuna Kiremitçi. In 
theaters on July 1.
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KONSER CONCERT Dinlemeden 

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

BODRUM

BODRUM

 
 facebook.com/sebnemferah/

  zorlucenterpsm.com

BODRUM 

BODRUM

 
sertab.com

 babylon.com.tr
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Piiz, 2003 yılında Eskişehir’de kuruldu. Hepimiz üniversitede 
okumak için Eskişehir’e gelmiştik. Yollarımız müzik sayesinde 
kesişti. Piiz, beş kişiden oluşan bir grup. Farklı müzik 
gruplarında aktif olarak müzik yaparken ortak bir kimya 
yakaladığımızı fark ettik. Bu kimyayı da devam ettirmek istedik 
ve Piiz doğdu. 

Biliyorsunuz, Eskişehir Anadolu’da sanatın ve eğitimin merkezi 
gibi. Yaptığımız müziğin doğuşunda çok büyük etkisi oldu 
Eskişehir’in. Çok farklı kültürden insanların bulunduğu ve 
iç içe yaşadığı bir yer. Bu durum hem müziğimizi hem de bizi 
ayakta tutan en büyük etmenlerden biri oldu. Aynı zamanda 
motivasyon kaynaklarımızdan da biri. Hayallerimizin inşa 
edildiği ve birçoğunu da gerçekleştirme imkânı bulduğumuz 
şehirdir Eskişehir. Bu anlamda çok şanslı olduğumuzu 
söyleyebiliriz. 

Evet, dediğiniz gibi bugüne kadar sevdiğimiz birçok isimle 
çalışma fırsatı yakaladık. Tüm bu çalışmalar keyifliydi ancak tek 

Piiz was formed in 2003 in Eskişehir. We’d all gone there to study 
at the university, and music brought us together. Piiz has five 
members. We were all playing in different bands when we realized 
that we had a certain kind of chemistry together. We wanted to 
maintain this chemistry, so we formed Piiz.

Eskişehir, as you know, is the educational and artistic center of 
Anatolia, and it played a big role in bringing to life the music we 
made. Eskişehir is a city where people from very different cultures 
meet and co-exist. This atmosphere was one of the main things 
that supported our music and us, personally. It was a great source 
of motivation. Eskişehir is not only the city where we built our 
dreams, but it’s the city where many of these dreams became reality. 
We could say we’re very lucky in that sense.

Yes, as you said, we’ve had the chance to work with a lot of people 
we admire. All of these projects were enjoyable, but one name sticks 
out as being very exciting. The duet with Müslüm Gürses was like a 

HAKKINDA ABOUT
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bir ismin bizi çok heyecanlandırdığını söyleyebiliriz. Müslüm 
Gürses ile yaptığımız düet, bir hayalimizin gerçekleşmesiydi 
bizim için. Hem bir duayeni yakından tanıma şansına erişmiş 
hem de onunla aynı sahneyi paylaşma imkânı bulmuştuk. 
Piiz’in en özel hatıralarından biri olarak kalacak. Çok şanslı 
hissediyoruz kendimizi. 

Bu albüm için, hem müzikal anlamda hem de kişisel olarak 
olgunlaşma sürecimizin karşılığı diyebiliriz. 2010’da çıkan 
ilk albümümüz “Kardem”den altı yıl sonra çıkmış bir albüm 
bu. 2014 yılında “Fırtınam” isimli bir single yayınlamıştık 
ve bu single ile aslında “Kısmen Renkli”nin ruhundan bir 
parça sunmuştuk. Albümün ilk video klibini “İntihar Süsü” 
isimli şarkımıza çektik. Yönetmenliğini Ömer Çapoğlu ve 
Bora Topaloğlu’nun yaptığı klipte bize ünlü oyuncu Devrim 
Evin eşlik etti. “Kısmen Renkli” ismi de yönetmenlerimizden 
Ömer’in önerisiydi. Albüm ile çok özdeşleştiğini düşündük 
biz de. Sinema sektörünün aşina olduğu bir terim bu; geçmiş 
zamanların siyah beyaz filmlerinin bazı sahneleri tek tek 
renklendirilirmiş. Filmlerin tanıtımlarında da kısmen renkli 
yazarmış. Bizimle uyuştuğunu düşündük.

Önceliğimiz tabii ki yeni albümümüz. Heyecanını hâlâ 
taşıyoruz. “Kısmen Renkli”yi olabildiğince çok insanla 
buluşturmayı istiyoruz. Bu anlamda sahne programlarımıza 
ağırlık vereceğiz. Bunun haricinde yeni fikir ve projeler 
bizde her zaman var çünkü grup olarak en şanslı olduğumuz 
konu ortak ideal ve hayallerde buluşabilmemiz. Bu, üretim 
sürecine de olumlu olarak yansıyor. 2016’da Piiz ile daha çok 
karşılaşacaksınız, bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Sosyal medya hesaplarımızı aktif olarak kullanıyoruz ve 
takipçilerimizle bu kanallardan birebir iletişime geçmeyi 
çok seviyoruz. Konser duyurularımızı, konserlerimizden 
görüntüleri zaman zaman da özel hayatlarımıza dair 
anları paylaşıyoruz. Bizi Instagram, Facebook ve Twitter 
hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.  

  

dream come true for us. Not only did we get to know this esteemed 
veteran better, we got to share a stage with him. This will always 
be one of Piiz’s most special moments, and we consider ourselves 
very lucky.

We could say it’s the result of our becoming more mature, both 
as musicians and as individuals. We set out to create a record 
that would be “totally Piiz”. It came out six years after our first 
album, “Kardem”, which was from 2010. We released a single 
called “Fırtınam (My Storm)” in 2014, which pretty much gave 
a taste of what was to come with “Kısmen Renkli (Partially 
in Colour)”. The first video from the album was shot for the 
song “İntihar Süsü (Pretend Suicide)”. It was directed by Ömer 
Çapoğlu and Bora Topaloğlu, and the famous actor Devrim 
Evin appeared with us in it. Ömer is the one who suggested 
the title “Partially in Colour”. We thought it really suited the 
album, too. It’s a term that comes from the film industry. Back 
in the days of black and white films, some scenes would be 
hand-coloured individually, and the films would be promoted 
as “partially in colour”. We thought this was really fitting for 
us, since Piiz is also only partially in colour. 

The new album is, naturally, our first priority. We’re still 
excited about it. We want “Partially in Colour” to reach as 
many people as possible, so we’re concentrating on live 
concerts. Apart from that, we always have new ideas and 
projects in the backs of our minds, because another thing 
we’re very lucky about as a band is that we have shared ideals 
and shared dreams. This is reflected very positively during the 
production process. One thing is for sure, and that’s that you’ll 
be seeing a lot more of Piiz in 2016.

We use all our social media accounts actively, and we love getting 
into personal contact with our followers through these channels. 
We share tour dates, concert photos and sometimes even things 
from our personal lives. You can find us on Instagram, Facebook 
and Twitter.  

HAKKINDA ABOUT
Trend  hot wire
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place where I heal 
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Oyunculuğa başlangıcım, tiyatroya başlangıcım ile 
aynı zamana denk geliyor. İstanbul Üniversitesi 
Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünü bitirdim. 
Ben ev tiyatrosu ile başladım mesleğe diyorum. 
Çocukluğum Manisa’da kalabalık bir evin içinde 
geçti. Ustalarım babaannem, dedem, annem, 
babam, büyükbabam, teyzemler, amcam, halam… 
Sonra o ustalar Yıldız Kenter, Haldun Dormen’e 
kadar uzandı.
Tiyatro kökenli bir oyuncusunuz. Peki, sizin 

Tiyatroda interaktif bir hâl var. Seyircinin bir 
gülmesiyle ya da herhangi bir tepkisiyle senin 
oyunun değişebilir. Şahsen benim kendimi şarj 
ettiğim, şifalandığım bir yer tiyatro. Sinema ile 
süreçleri çok benzer. Aslında  ne yaptığından çok 
kiminle yaptığının önemi var. Sürecin kıymetini 
bilen, şifalanan, zevk alan insanlarla bir hikâye 
anlatıyorsan sinemadan da tiyatrodan da aynı 
neşeyi ve hazzı alabilirsin.

Hepsini; çünkü hepsini ben oynadım. Hiçbirini; 
çünkü hiçbiri ben değildi.

My start as an actor coincides with my start in the 
theater. I graduated from the Theater Department 
of the Istanbul University State Conservatory. I 
like to say that I got my start with “home theater”. 
I grew up in a very noisy family in Manisa. My 
teachers were my grandmother and grandfather, 
my mother, father, aunts, uncles. Eventually, 
those teachers included Yıldız Kenter and Haldun 
Dormen.

The theater involves interaction. A laugh or some 
other reaction from someone in the audience can 
change your performance. For me, the theater is the 
place where I recharge my batteries, heal myself. 
The process is similar with film. In fact, who I’m 
working with is more important than where I’m 
working. If you’re telling a story with people who 
value, enjoy and benefit from the process, the 
cinema and the theater offer you different kinds of 
satisfaction.

All of them, because I portrayed them all – and none 
of them, because none of them are me.
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Kariyerimde iki mihenk taşı vardır benim için. 
“Beyza’nın Kadınları” ve “Bir Kadın Bir Erkek”.

Açıkçası işimden çok zevk aldığım ve sadece bir 
iş olarak değil bir yaşam şekli olarak gördüğüm 
için kendimi hep çok profesyonel hissettim. 
Konservatuarda okurken kurduğumuz ilk tiyatromuz 
Tiyatro Kılçık’ta da son derece profesyonel 
hissediyordum kendimi.

Elbette var. Aslında beni karakterlerden çok toprak 
altında kalmış, aracı olmak istediğim hikâyeler 
ilgilendiriyor.

Ara sıra Tuluğ Tırpan ile konserlerimiz oluyor. O çok 
şahane bir müzisyen ve onunla birlikte sahnede olmak 
gerçekten büyük bir şans. Biz birlikte çok eğleniyoruz 
sahnede. Görüyoruz ki seyirci de öyle. O yüzden arada 
bu tür sürprizler yapıyoruz. Hem kendimize hem 
seyirciye.

There were two: “Beyza’nın Kadınları (Beyza’s 
Women)”, and “Bir Kadın Bir Erkek (One Man, One 
Woman)”.

Actually, I’ve always thought of myself as a 
professional, because I enjoy my work, and I don’t 
look at it as just work, but as a way of life. Even 
when I was in Tiyatro Kılçık, our first theater group 
at the conservatory, I felt entirely professional.

Of course there are. But rather than characters, I’m 
more interested in being a vehicle for stories that 
have stayed buried underground.
We understand that you’re interested in 

Once in a while I’ll perform with Tuluğ Tırpan. 
He’s a marvellous musician, and I feel lucky to be 
able to get on stage with him. We have a great time 
together, and we can see the audience enjoys it, too, 
so occasionally we’ll provide a little surprise treat 
like this – for the audience, and for ourselves.
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Avignon Off, bildiğiniz gibi dünyanın en büyük 
tiyatro ve sahne sanatları festivali ve biz bu festivale 
katılıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Yeni bir yol 
başlıyor bizim için ve bu yeni yolda çok heyecanlıyız. 
Türkiye’den ilk defa yüzde 100 yerli bir yapım bu 
festivale konuk oluyor. Sahneyi Esra Dermancıoğlu 
ve Binnur Kaya ile paylaşıyoruz. Yönetmenimiz ise 
Ayşenil Şamlıoğlu. Temmuz ayı boyunca haftada 
altı gün sahneleyeceğiz. Bu topraklara ait bir 
hikâyeyi kendi dilimizde binlerce kişiye anlatacak 
olmak bizim için çok önemli. Aynı zamanda çeşitli 
ülkelerden birçok insan Adalet Ağaoğlu ile tanışacak. 
Hazırlandığımız, istediğimiz bir süreç yaşıyoruz ve 
mühim olan da yolun kendisi. Her sene buradan bir 
hikâye ile orada olmayı hayal etmek ise daha da güzel.

“Kozalar”, Adalet Ağaoğlu’nun 1971’de yazdığı bir 
oyun. Hâlen bugün bile dünya adına güncelliğini 
koruyan, insanı korkularıyla yüzleştiren bir metin. 
Oyunda ismi olmayan, üç kadının hikâyesini 
izliyoruz. Absürd öğelerden oluşan bir kara komedi. 
Dışarda olup biten her şeye üç maymunu oynayan üç 
kadının, yararsız üretim ile ördüğü kozalarının içinde 
hapsoluşlarının hikâyesi. Grotesk bir dil  ile sahneye 
koyuyoruz. Komik ve eğlenceli ama yüzünüzde donan 
bir gülümseme yaratıyor. Yönetmenimiz Ayşenil 
Şamlıoğlu’nun yönetmen notunda şöyle bir cümlesi 
var: “Yaşamdan kaçılarak sürdürülen şeyin yaşamak 
olduğuna emin miyiz?” Bence bu cümle oyunu çok 
güzel özetliyor.

We’re thrilled to be participating in Avignon Off, which, 
as you know, is the world’s largest theatrical festival. This 
is the start of a new and exciting journey for us. It’s the 
first time that the Festival is presenting a completely 
Turkish production. I’ll be sharing the stage with Esra 
Dermancıoğlu and Binnur Kaya. Ayşenil Şamlıoğlu is our 
director. We’ll be on stage six days a week throughout 
July. It’s very important to us that we’ll be telling a story 
connected with our own land and in our own language 
to thousands of people. We’ll also be introducing Adalet 
Ağaoğlu to a lot of people from different countries. We’re 
in the middle of something we’ve prepared for and looked 
forward to, and it’s the journey that’s important. It’s even 
better to imagine how we could take a story from here 
and bring it there every year.

Adalet Ağaolu wrote “Kozalar” in 1971. The script, which 
looks at how people face up to their fears, continues to be 
relevant to today’s world. The play presents us with the 
stories of three, nameless women. It’s a black comedy with 
elements of the absurd. It’s a tale of three women who 
choose to ignore everything going on in the outside world, 
imprisoning themselves in cocoons of pointless activities. 
We’re staging it in the language of the grotesque. It’s 
hilarious and fun, but it creates the sort of smile that freezes 
up on your face. Ayşenil Şamlıoğlu, our director, wrote this 
down in her director’s notes: “Are we sure that we can call 
something living when it involves constantly running away 
from life?” For me, that sentence sums up the play perfectly. 
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sahnelenecek mi?
Evet, Avrupa’da farklı festivallere konuk olduktan 
sonra Ekim ayı itibariyle İstanbul seyircisi ile 
buluşmayı planlıyoruz.

Seyahat etmeyi çok seviyorum. Faydalı seyahatler 
daha sürprizli ve yaratıcı oluyor.

Hikâyelerle, gezdiğim gördüğüm yerlerin havasıyla 
dönerim. Ama dönüp dolaşıp hep buraya dönerim.

hangileri?
Avustralya… Sidney ve Uluru. Buralar beni çok 
etkiledi.

Seyahat söz konusu olduğunda her türlü fikre 
açığımdır. Planlı da olabilir anlık da.

Güney Afrika, Amazonlar ve Butan Krallığı şimdilik 
sıraya girenler.

Olabildiğince doğa ile iç içe, sakin bir tatil. Bu benim 
için büyük bir eğlence çünkü doğa gerçekten çok 
eğlenceli.

Oyuncu olmak isteyenlere önerim; disiplini elden 
bırakmasınlar. Disiplin özgürlüktür.

Yes. After we’ve toured various festivals in Europe, 
starting in October, we’re planning on taking 
“Kozalar” to audiences in Istanbul.

I love to travel. A good trip is creative and full of 
surprises.

I return with stories and the atmosphere of the places 
I’ve gone and visited, but I always end up back here.

Australia... Sidney and Uluru. I am really affected by 
this places.

I’m open to all kinds of ideas when it comes to travel, 
planned as well as spontaneous.

South Africa, the Amazon and the Kingdom of 
Bhutan are on my list.

As quiet and natural a holiday as possible. That’s 
what I really enjoy, because nature is really very 
enjoyable.

My recommendation is this: Don’t lose hold of 
discipline. Discipline is freedom.

78 

Portre  portrait



Bodrum’da, Bitez Aktur’da hayata geçen Elegan 

Panorama, Bodrum’un tadını her mevsimde çıkarmanız 

için, dört mevsim yaşamak üzere tasarlandı. 84-270 m2 

arasında değişen 50 villa ve projenin üst bölgesinde 

konumlanan 250-400 m2 arasındaki 8 Exclusive villa 

olmak üzere toplam 58 üniteden oluşan Elegan Panorama, 

lansman fırsatları ve avantajlarla sizleri bekliyor.

0252 480 0 444     
www.eleganpanorama.com

4







RÖPORTAJ / INTERVIEW Sema USLU

O

’ya, gençlerin 

Röportaj  interview

82 



2000 yılında kurduğumuz Esas Grubu, yenilikçi 
yaklaşımı, tüketiciye dokunuşu, adil ve paylaşımcı 

vizyonu ile bugün ülkemizin lider girişimci sermaye 
gruplarından biri konumuna geldi. 15’inci yılımızda 
sürdürülebilir değer oluşturma ilkemizi sosyal alanlara da 
yaymak için Esas Sosyal’i kurduk. Esas Sosyal’in Kurucular 
Kurulu’nda benimle beraber Şevket Sabancı, Hayırlı Sabancı, 
Ali Sabancı, Can Köseoğlu ve Kazım Köseoğlu bulunuyor. 
Çalışmalarımızı ise konularında uzman yedi kişilik bir Danışma 
Kurulu’nun katkılarıyla üç profesyonelden oluşan bir ekip 
gerçekleştiriyor. 

Türkiye’de gençler arasında eğitim 
seviyesi yükseldikçe işsizlik oranı 
artıyor ve bu oran, üniversite 
mezunlarında yüzde 30’a yaklaşıyor. 
Araştırma sonuçlarını incelediğimizde, 
gençlerin okuldan işe geçişlerinde 
birçok engelle karşılaştıklarını ve 
desteğe ihtiyaç duyduklarını gördük. 
Bu kesimdeki işsiz gençlerin yüzde 
90’ı moralsizlik, güven kaybı, gelecek 
kaygısı yaşıyor. Her iki gençten biri 
deneyimsizlik nedeniyle iş bulmada 
sorun yaşadığını söylüyor. Bu nedenle 
Türkiye’de “diplomalı genç işsiz” olarak 
nitelendirilen üniversite mezunlarının 
okuldan işe geçiş sürecinde 
karşılaştıkları zorluklar konusunda 
kamuoyunda farkındalık yaratmayı 
ve çözüm modelleri oluşturmayı 
hedefledik. Esas Sosyal çatısı altında 
birbirini destekleyen üç ayaktan oluşan 
bir yapı oluşturduk: İlk Fırsat, Ortak 
Projeler ve Araştırma Destekleri. 

The Esas Group, which we established in 2000, has become 
one of Turkey’s leading venture capital groups today, thanks 

to its innovative approach, consumer 
contact and fair and participatory vision. To 
expand our principle of creating sustainable 
value to the social sphere, in our 15th year, 
we established Esas Social. Esas Social’s 
Board of Founders includes, in addition to 
myself, Şevket Sabancı, Hayırlı Sabancı, 
Ali Sabancı, Can Köseoğlu and Kazım 
Köseoğlu. Our activities are conducted by a 
team of three professionals supported by a 
seven-member advisory board comprised of 
experts in various fields.

As young people in Turkey’s level of 
education increases, so does their level of 
employment, which is close to 30% among 
university graduates. When we looked at the 
research, we saw that youth were faced with 
a number of obstacles in their transition 
from education to employment and that 
they felt a need for support. Ninety percent 
of young, unemployed college graduates 
suffer from low morale and a lack of self-
confidence and worry about the future. 
One out of two young people say that their 
lack of experience makes it difficult to find 
work. This is why we wanted to raise public 
awareness and develop models to solve the 
problems this group, generally referred to 
as “unemployed young graduates”, face in 
transitioning from school to work. Under 
the umbrella of Esas Social, we established 
three programs that support one another: 
First Chance, Shared Projects, and Research 
Grants.

First Chance is a model for resolving 
the problem new university graduates 
face in terms of a lack of references and 
experience. 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

- Criteria for Youth Interested in  
 Participating in First Chance:

 universities after June 2015

 jobseeker
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İlk Fırsat, yeni üniversite mezunu gençlerin çalışma 
hayatına girişte karşılaştıkları ‘referans ve deneyim eksikliği’ 
engellerini ortadan kaldıran bir çözüm modeli. Program, 
devlet üniversitelerinden son bir yıl içinde mezun olan ve iş 
bulamayan başarılı gençlerin, sivil toplum kuruluşlarında (STK) 
çalışarak iş deneyimi kazanmalarını amaçlıyor. Bu kapsamda 
nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyan STK’lar yeni mezun 
gençleri 12 ay boyunca istihdam ediyorlar. Karşılıklı her iki taraf 
için de bir kazanç oluşuyor.

Programa ilk yılında 467 genç başvurdu, 75 kişi ise mülakat 
aşamasından geçti ve 15 genç,  iş birliği yapılan STK’larla 
değerlendirme sonucunda programa katılmaya hak kazandı. 
Katılımcılar Ocak 2016’da programa dâhil olan dokuz STK’da 
işbaşı yaptılar. 

Programa başlarken, önce iş birliği yapacağımız STK’ları 
başvuru ve değerlendirme yöntemi ile belirliyoruz. Bunun için 
STK’nın en az 3 yıl boyunca faaliyette olması, belirli bir bütçeye 
sahip olması ve belirli sayıda kişiyi istihdam ediyor olması gibi 
bazı kriterler belirlemiştik. 

The program offers youth who have graduated from state 
universities within the past year, but who haven’t been able 
to find employment, the chance to gain job experience by 
working for a non-governmental organization (NGO). NGOs 
that need qualified staff get a new graduate to work for them 
for 12 months, so it’s a win-win situation for everyone.

In its first year, 467 young people applied, 75 passed the 
initial interview stage, and following evaluations conducted 
together with the participating NGOs, 15 were accepted into 
the program and began working at the 9 participating NGOs 
in January 2016.

  

When we started the program, we began by deciding how we 
would accept and evaluate applications from the NGOs we’d 
be working with. Among the basic criteria we established 
for NGOs are their need to be at least three years old, to 
have a certain budget, and to have a certain amount of 
paid staff. The Alternative Living Association, Darüşşafaka 
Society, Young Life Foundation, Life Support Foundation, 
Istanbul Culture and Arts Foundation, Turkish Education 
Volunteers Foundation, TEMA, Turkish Education Fund 
and Community Volunteers Foundation were selected 
to participate based on their ability to offer suitable 
employment to the selected youth. These organizations 
offered the youth positions in different areas, such as 
communications, human resources, purchasing, accounting, 
fundraising and information technologies. The salaries of 
participants are paid for through a grant from Esas Social.
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Seçilen gençlere uygun iş olanağı sunabilen seçilen STK’lar; 
Alternatif Yaşam Derneği, Darüşşafaka Cemiyeti, Genç Hayat 
Vakfı, Hayata Destek Derneği, İstanbul Kültür Sanat Vakfı, 
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Türkiye Erozyonla Mücadele, 
Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı-TEMA, Türk 
Eğitim Vakfı ve Toplum Gönülleri Vakfı. Bu kurumlar, iletişim, 
insan kaynakları, satın alma, muhasebe, kaynak geliştirme 
ve bilgi teknolojileri gibi pozisyonlara gençleri yerleştirdiler. 
Esas Sosyal ise bu kurumlara hibe vererek, gençlerin maaş 
masraflarını karşılıyor. 

İlk Fırsat Akademisi ile gençlere eğitim, iş dünyası liderleriyle 
söyleşi ve mentorluktan oluşan bir destek de sağlıyoruz.  
Katılımcılar 12 ay boyunca, uzman eğitmenlerden hem sosyal 
hem teknik hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak 
konularda toplam 150 saat online ve yüz yüze eğitim alıyorlar. 
Gençlere kariyer gelişimleri için destek veren mentorlarımız 
arasında Pegasus Hava Yolları, Esas Holding, Egon Zehnder, 
Ogilvy PR, Akfen Holding, SALT, change.org, MEF Üniversitesi 
gibi farklı sektörlerdeki kurumlardan yöneticiler bulunuyor. 

 Bu yıl STK’lar için başvurular 15 Temmuz’da tamamlanıyor, 
değerlendirmenin ardından Ağustos ortası gibi sonuçları 
duyurmayı hedefliyoruz. STK’larda ilk iş deneyimini kazanmak 
isteyen gençler için başvurular ise bu STK’ların web sitelerinde 
Ekim 2016’da başlayacak. Başvuruda bulunmak isteyenlerin 
www.ilkfirsat.org adresini, Facebook’ta İlk Fırsat’ı ve Twitter’da 
@ilk_firsat’ı takip etmelerinde yarar var. 

Bilgi ve beceri beraberinde kendine güveni getirir. 
Ne kadar çok sorar, ne kadar çok öğrenir 

ve kendilerini geliştirirlerse öz 
güvenleri de o kadar artacaktır. 

The First Chance Academy provides support in the form 
of presentations and mentoring from business leaders. 
Participants get 150 hours of online and face-to-face 
training over the 12 months, with courses taught by experts 
on a diverse range of topics covering social, technical and 
personal development. The mentors providing career-
development support come from different sectors and 
include corporate directors from Pegasus Airlines, Esas 
Holding, Egon Zehnder, Ogilvy PR, Akfen Holding, SALT, 
change.org, and MEF University, among others.

This year’s NGO application period closes on July 15, and 
we expect to complete evaluations and announce the results 
by mid-August. Young graduates who want their first work 
experience to be with an NGO will be able to apply on 
the NGOs’ own websites starting in October 2016. Young 
people considering applying will benefit from following 
developments on the website www.ilkfırsat.org, Facebook 
(İlk Fırsat) and Twitter (@ilk_firsat).

 
Self-confidence comes with knowledge and skill. The more 
you ask, the more you learn. The more you develop yourself, 
the more you’ll believe in yourself. Of course, education is 
very important, but what’s just as important is developing 
yourself, and not just professionally. It’s very important 
to read, to take an interest in arts, culture and other fields, 
build the kinds of skills that the times require and be a “jack 
of all trades” as well as a master of one. It’s very important to 
always be aware of what’s going on around us, but if we just 

focus on our own fields without paying attention 
to what’s going on in the wider world around us, 
we’re unable to develop ourselves or a proper 
understanding of the world. There’s no question 
they should set high goals for themselves as they 
start their careers, but they also need to learn 
patience and perseverance. Getting a foot in the 
door is important, but what they do, what kind of 
value they create once they’re inside is even more 
important. 

-

-
“The mentors providing career-
development support come from 

directors from Pegasus Airlines, Esas 
Holding, Egon Zehnder, Ogilvy PR, 
Akfen Holding, SALT, change.org, and 
MEF University, among others.”
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Eğitim elbette çok önemli, ancak en az bunun kadar önemli olan 
da mesleki bilgilerin ötesinde kendini geliştirmek. Okumak, 
kültürle, sanatla, farklı alanlarla ilgilenmek, çağın gerektirdiği 
becerilerini geliştirmek, birçok konudan haberdar olmak, 
bunun yanında tek bir konunun uzmanı olmak çok önemli. 
Çevrelerinde olup bitenin her zaman farkında olmalılar; 
yalnızca kendi alanımızla ilgilenir, etrafımızda, dünyada neler 
olup bittiğini kaçırırsak ne kendimizi geliştirebilir ne de dünyayı 
doğru anlayabiliriz. Çalışma hayatına girerken hedeflerini 
elbette yüksek tutmalılar ancak sabır ve sebat sahibi olmayı da 
öğrenmeliler. Kapıdan girmek önemli ancak girdikleri yerde 
ne yaptıkları, ne değer ürettikleri daha önemli. Kariyerlerinin 
başında kendilerine çok basit gelen işleri de yapmak 
durumunda kalacaklar, hepimiz kaldık. Ben üniversiteden 
mezun olduktan sonra kendimi Allah’ın bir lütfu sanırken 
yöneticilerim bana başlangıçta fotokopi çektirdiler. Sabrederek, 
sorarak ve her şeyi öğrenerek kendilerini geliştirmeli, 
öğrendiklerinden beslenerek fark yaratmayı becermeliler.

 Seyahat etmeyi sever misiniz?
Uçmayı çok sevmesem de seyahat etmeyi çok severim. İşim 
icabı sıklıkla kısa seyahatler yapıyorum. Tatillerimi 
tabii ki daha uzun ve beni gerçekten dinlendirecek 
şekilde planlarım.

 En son nereye seyahat ettiniz?
Son bir ayda New York, Boston ve 
Londra’ya gittim.
 

Londra’nın bende ayrı bir yeri var. Belki 
uzun yıllar orada yaşadığım için kendimi 
hep evimde hissederim. Herkes için 
her şeyin olduğu, büyüklüğü altında 
zorlanmadığınız güzel, hareketli bir 
şehir. Geçen sene Mumbai’ye gitmiştim. 
Oradaki insanların saf ve sade huzuru beni 
çok etkiledi.

Uzak Doğu ülkelerine yıllar evvel iş için gitmiştim. 
Tabii ki pek bir şey anlayamadım. Önümüzdeki 
yıllarda Çin ve Tayland’a gitmek isterim.

They’ll have to do some very basic tasks in the beginning, 
just like the rest of us. When I graduated from university, 
I thought I was God’s gift to the world, but my managers 
had me doing their photocopying. By being patient, 
asking questions and learning everything they’ll develop 
themselves, and through this, they’ll succeed in making a 
difference.

I don’t like flying that much, but I love travelling. I have to go 
on a lot of short trips for work. Of course, when it comes to 
vacation, I plan on taking a long, truly relaxing holiday.

 In the past month I’ve been to New York, Boston and London.

most?
London has a special place in my heart. It always makes me feel 
at home, maybe because I spent so many years living there. It’s 
a vibrant city with something for everyone, and while it’s large, 

its size isn’t oppressive. I went to Mumbai last 
year, and I was really inspired by the 

pure and simple peace of mind of 
its residents.

Years ago I travelled 
to the Far East for 
business, so I really 
didn’t have a chance 
to see anything. I’d 
like to visit China and 

Thailand sometime in 
the future.
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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. 

FAST TRACK

Sabiha Gökçen
Fast Track hizmeti

Pegasus misafirlerine

Pegasus Guests Pay 25% 
Less for Fast Track Service 

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

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

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

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

Pegasus Flex 

wish

FLEX

FLEX

Pegasus Flex

9.99 TL 
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Nearly 7,400 drawings were entered in the “World’s Most 

Golden Spider Web 
Awards were received 

HABER NEWS
Trend  hot wire

Pegasus’a 

PEGASUS WON GOLDEN COMPASS 
AND GOLDEN SPIDER AWARDS





ÇOCUKLAR KIDS
Trend  hot wire
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Pegasus’tan 

Destek

PEGASUS SUPPORTS 
EDUCATION





 Yolculuk uçak 

 Your trip begins the moment 

Hava Traf 
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Organizasyonu
Zincirleme bir organizasyondur. Uçaklar her 

Aviation Organisation: Is a chain reaction. 
Everything depends on one another… At every 
stop, aircrafts are maintained, cleaned, fuelled 

delay is entirely out of the airline’s control, 
further delays can be caused due to the 
necessity of having to wait for these steps to 
be performed.

uçak harekete geçemez.

It’s All for a Calm and Safe Flight: No matter 
what the reason for the delay, something’s 
being done to make your time up in the air more 
relaxed and safe. The work of the technical 

beklenir.

Its Crew!: Separate teams of crew 

If crew members can’t make it to the 
airport on time due to delays mentioned 

preparations awaited. 

alright?”: It’s not only the airport you’re 

in that needs to be properly ready, but also 
the airport in your city of arrival. Weather 

circumstances, and security measures can 
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IT’S NOW EASIER THAN EVER TO PLAN YOUR TRAVELS WITH PEGASUS’ MOBILE APPLICATIONS

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

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

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

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

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

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

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

Mobil uygulama ile yaptığın tüm işlemlerde 
UçuşPuan kazanabilirsin. 

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

SPICE UP YOUR TRAVEL USING YOUR MOBILE

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



Travel
 seyahat

DÜNYADAN ve TÜRKİYE’DEN GEZİ NOTLARI
TRAVEL NOTES from TURKEY and the WORLD
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Like  Walk ing  on  C louds: 
Pamukka le
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YAZI / BY Egemen AKAR, 
/ PHOTOGRAPH 

FLY WITH  
PEGASUS

PEGASUS 
UÇURUYOR

49,99 TL
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enizli’yi daha önceden ziyaret 
etme şansım olmamıştı. Meğer 
ulaşımı tahmin ettiğimden çok 
daha kolaymış. İstanbul’dan 
Denizli Çardak Havaalimanı’na 
akşam uçuşuyla yaklaşık bir 
saatte, oradan da Pamukkale 
bölgesine karayoluyla bir saatte 
ulaşıyorum ve ertesi günkü gezi 

için dinlenmek üzere Colossae Termal  Hotel’e 
yerleşiyorum.
Pamuktan Kayalar
Sabah kahvaltımızı yaptıktan sonra gezimize 
Denizli denince akla ilk gelen yer olan 
Pamukkale’den başlıyoruz. Bölgenin özellikle 
turizm adına tanıtılmasında büyük emeği 
geçen DENTUROD (Denizli Turistik Otelciler 
ve İşletmeciler Derneği) Başkanı Murat Şen 
bana eşlik ediyor. UNESCO’nun Dünya Miras 
Listesi’nde yer alan Pamukkale’nin nasıl 
oluştuğunu hep merak ediyordum. Kaynaktan 
çıkan 35,6 derece sıcaklığında, içinde yüksek 
miktarda kalsiyum hidrokarbonat bulunan su, 

I never had the chance to visit Denizli 
before. It turns out that getting there is easier 
than I thought. I catch an evening flight from 
Istanbul to Denizli Çardak Airport, which takes 
around an hour, and from there it’s another 
hour on the highway to Pamukkale. I check into 
the Colossae Thermal Hotel to rest up for the 
next day’s sightseeing.
Rocks Made From Cotton
After breakfast, we begin our tour in Pamukkale, 
the first place that comes to mind when we 
think of Denizli. I’m accompanied by Murat 
Şen, the head of DENTUROD (Denizli Tourist 
Hotel and Business Association), who’s worked 
relentlessly to promote tourism in the region. 
I’ve always wondered about the travertines 
of Pamukkale, which is on UNESCO’s world 
heritage list. It turns out that they are formed 
from calcium carbonate, a precipitate produced 
by the evaporation of carbon dioxide and carbon 
monoxide that occurs when the 35.6°C spring 
water, which is rich in hydrocarbonates, gushes 
from its source and comes into contact with the 

D
Favorable weather conditions 
nine months out of the year make 
Denizli one of the most ideal spots 
for paragliding, not just in Turkey, 
but around the world.





oxygen in the air. So besides the visual beauty 
of these cotton-like rocks, the healing waters 
from the springs are good for heart problems, 
rheumatism and skin and eye diseases. 
The Ancient City of Hiearapolis
If you’ve come to the region, your sightseeing 
won’t be limited to just the travertine 
terraces; there are surprises everywhere. 
The ancient town of Hierapolis, located just 
above the Pamukkale travertines, is known as 
the “Holy City” because it is the place of the 
martyrdom of St. Philip, one of the apostles 
of Jesus. The most striking feature at the site 
is the ancient amphitheater, which holds 
around 10,000 people and has been restored 
to its former splendour of centuries ago. In 
addition to the amphitheater, numerous 
archeological findings that have emerged in 
the region are on display both in the museum 
and in the open air.
Thermal Paradise
Pamukkale is one of the most important 
health centers anywhere in the world, and 
this is as true today as it was in antiquity. The 
region’s thermal springs are concentrated 
around the Pamukkale travertine terraces 
and in the district of Karahayıt. The most 
important feature of the Karahayıt springs 
are the red travertine terraces, whose 
rosy waters vary in temperature between 
23°C-57°C. Numerous hotels have sprung 
up to take advantage of the opportunities 
presented, with some focused on 
accommodations for sightseers and others 
on thermal health tourism.

havadaki oksijen ile temas edince karbondioksit 
ve karbonmonoksit uçarak kalsiyum karbonat 
çöküyor ve traverten oluşumuna sebep 
oluyormuş. Pamuk gibi kayaların görsel 
güzelliğinin yanında burada yer altından çıkan 
şifalı sular da kalp rahatsızlıkları, romatizma, 
göz ve deri rahatsızlıklarına iyi geliyormuş.
Hiearapolis Antik Kenti
Bu bölgeye geldiyseniz geziniz sadece 
travertenler ile sınırlı kalmıyor; bölgenin 
her yeri sürprizlerle dolu. Pamukkale 
travertenlerinin hemen üzerinde bulunan 
Hierapolis Antik Kenti, “Kutsal Kent” olarak 
adlandırılıyor. Bu şekilde anılmasının nedeni 
Hz. İsa’nın havarilerinden biri olan St. Philip’in 
burada öldürülmesiymiş. Kentin en dikkat 
çekici yapısı ise Antik Tiyatro. Restorasyon 
çalışmalarından sonra yüzyıllar önceki 
ihtişamını tekrar kazanan tiyatro, yaklaşık 10 
bin kişilik kapasiteye sahip. Bunun dışında 
bölgeden çıkan çok sayıda tarihi kalıntı hem 
müzede hem de açık alanlarda sergileniyor.
Termal cenneti
Pamukkale sadece günümüzde değil 
antik dönemde de dünyanın en önemli 
sağlık merkezlerinden biriymiş. Bölgede 
bulunan termal su kaynakları Pamukkale 
travertenlerinin çevresinde ve Karahayıt 
bölgesinde yoğunlaşıyor. Karahayıt 
kaplıcalarının en önemli özelliği 23 ila 
57 derece arasında değişen kırmızı su 
travertenlerine sahip olması. Etrafta bu imkânı 
iyi değerlendiren çok sayıda otel bulunuyor. 
Otellerin bir kısmı gezi ve konaklama, bir kısmı 
ise termal sağlık turizmine daha uygun.

Hierapolis Antik Kenti 

The waters of the Ancient 
Pool, located within the 
borders of the ancient 
town of Hierapolis, 
maintain a temperature of 
35°C all year long.
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Laodikeia Antik Kenti
Termal tesisler ile ara verdiğimiz tarih gezimize 
Laodikeia Antik Kenti ile devam ediyoruz. 
Kazı alanı o kadar büyük ki kendimi bir an 
antik çağlarda yaşıyormuş gibi hissediyorum. 
Denizli her ne kadar medeniyetlerin buluşma 
noktası olmasından dolayı antik kentler 
ve eserlerle dolu olsa da tarihinde yaşadığı 
büyük depremler sonucunda ciddi yıkımlara 
uğramış. Ancak başarılı arkeolojik kazılar 
ve restorasyon çalışmalarıyla yapılar büyük 
ölçüde tekrar ayağa kaldırılmış. Bu tarihin 
tekrar gün yüzüne çıkarılmasında en çok emeği 
geçenlerden biri olan Prof. Dr. Celal Şimşek ile 
kazı alanında karşılaşıyoruz. Laodikeia’nın 
kazı başkanlığını yürüten Celal Bey’in 
rehberliğinde antik kenti geziyoruz. Kentin 
önemli ve günümüze kadar gelebilen yapıları 
arasında Anadolu’nun en büyük stadyumu, 
iki tiyatro, dört hamam kompleksi, beş agora 
kilisesi ve tapınaklar bulunuyor. 

Kentin en ilgi çekici özelliklerinden biri de 
Anadolu’nun yedi kilisesinden birine sahip 
olması. 2010 yılında tespit edilen Laodikeia 

Laodicea on the Lycus
After pausing at the thermal facilities, we 
continue our trip through history at the ancient 
city of Laodicea. The excavations cover such 
an extensive area that for a moment I really 
feel s if I’m back in antiquity. Denizli’s position 
at a crossroad of civilizations is at the root of 
the wealth of ancient cities and structures 
found here, although serious damage has been 
done to them by strong earthquakes occurring 
at various points in history. However, some 
sites have been brought back to life through 
successful excavations and restorations. 
One of the leading figures in these efforts is 
Professor Celal Şimşek, who we meet at the 
site in Laodicea, where he is heading up the 
excavations. He gives us a tour of the ancient 
city, whose significant surviving structures 
include two theaters, four public baths, five 
Agora churches, assorted temples, and the 
largest stadium in Anatolia.

Another striking feature of Laodicea is 
tht it is home to one of the seven churches of 
Anatolia. Discovered in 2010, the Laodicea 
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LAODIKEIA ANCIENT CITY

ANCIENT POOL

Denizli Kayak Merkezi: 
2.420 metre yükseklikte 
bulunan Denizli Kayak Merkezi, 
kayak pistleri ve mekanik 

ziyaretçilerine hizmet veriyor.
Denizli Skiing Center: Opened 
in 2014, the Denizli Ski Resort is 
located at an altitude of 2,420 
meters and has its own ski pistes 
and mechanical facilities.
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Kilisesi, Hıristiyanlık âlemi için çok önemli 
çünkü kent, MS 4’üncü yüzyıldan itibaren Hac 
Merkezi olma özelliğine sahip olmuş.

Halkın doğa ile iç içe olması için hayata geçirilen 
teleferik ve Bağbaşı Yaylası görülmeye değer. 
Ege’nin en uzun teleferiğiyle 6 TL gibi bir 
ücret karşılığında yukarı çıkıyoruz. Yaylada 
kurulan tesis yazın sıcaktan bunalanların 
kışın ise kar görmek isteyenlerin uğrak yeri. 
Gerçekten yukarı çıkar çıkmaz hava birden 
serinliyor. 1.600 metre yükseklikteki yayla 
ise çok güzel planlanmış. Piknik alanlarından 
çadır kamp alanlarına, restorandan bungalov 
evlere kadar her şey var. Bu şirin evlerde yazın 
ya da kışın konaklamak isterseniz “0258 211 28 
28” numaralı telefonu arayarak rezervasyon 
yaptırabilirsiniz.

Bu keyifli ve uzun gezimiz sonunda acıkıyoruz 
tabii. Hazır Denizli’ye gelmişken bölgeye has 
lezzetlerden Denizli kebabını tatmak için 
Kebabcı Enver’e doğru yol alıyoruz. Üç nesildir 
hizmet veren dükkâna vardığımızda da önce bu 
kebabın diğer kebaplardan farkını öğreniyoruz. 
Sadece ön tarafı kullanılan kuzunun etine 
is kokusu sinmemesi için sakız ağacı 
kullanılıyormuş. Közlenmiş biber ve soğanlarla 
servis edilen kebap, bıçak-çatal kullanılmadan 
yeniyor. “Kocabaylar” ve “Halil’in Yeri” Denizli 
kebabını tadabileceğiniz diğer mekânlar 
arasında. 

Church holds great significance for the 
Christian world as a site of holy pilgrimage 
during the 4th century.

It’s worth a trip to the Bağbaşı Highlands by 
funicular, which was installed to provide the 
public with easy access to nature. For out 6 
TL, we head upwards on the funicular in the 
Aegean Region. The highlands are popular 
among those who want to get away from the 
oppressive heat in summer or see some snow in 
the winter. The moment we disembark, the air 
is notably cooler. The highlands are located at 
1,600 meters, and the area is well laid out, with 
picnic spots, camping grounds, restaurants and 
bungalows. You can book accommodations in 
one of the bungalows in winter or summer by 
phoning (+90) 0258 211 28 28.

We’re hungry at the end of a long but enjoyable 
trip. We head straight for Kebabcı Enver for 
a taste of the regional Denizli kebab. The 
restaurant has been run by the same family for 
three generations and the first thing we learn 
is what sets this kebab apart from all others. 
Only the front part of the lamb is used and it is 
cooked over a fire of gumwood to keep the meat 
from smelling of soot. The kebab is served with 
grilled peppers and onions and you don’t use a 
knife and fork when eating. “Kocabaylar” and 
“Halil’in Yeri” are two other establishments 
that serve Denizli kebab. 

: Denizli’de 

Weaving: Denizli has a history of 
weaving that stretches back to 
antiquity. Mention weaving today, 
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Summer,  Cyprus Style
   (vizesizgeziyorum.com)
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KYRENIA HARBOUR

FLY WITH  
PEGASUS

100,99 TL
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eyahat etmek için mevsim 
ayırmasak ve her yerin her 
mevsimde ayrı güzel olduğunu 
bilsek de deniz, kum, güneş 
üçlüsünün herkesin hayatında 
farklı bir yeri vardır. Güneş 
altında D Vitamini depolamayı 
ardından denize girip 
ferahlamayı hepimiz seviyoruz. 
Bir de bunların yanında gezip 

görebileceğimiz noktaları bulunan, eğlenceye 
kapıları sonuna kadar açık bir destinasyon oldu 
mu değmeyin keyfimize. İşte, Kıbrıs tam bu 
bahsi geçen yer!

Öncelikle şunu söylemeliyiz ki her ne 
kadar masmavi denizi ve eğlencesiyle akıllara 
gelse de Kıbrıs tarih boyunca Mısır, Asur, 
Fenike, Venedik, Osmanlı İmparatorluğu ve 
Birleşik Krallık gibi önemli devletlerin ve 
medeniyetlerin egemenliğine girmiş. 
Bu nedenledir ki birçok kültürün izlerini hâlâ 
görmek mümkün. Hem farklı kültürleri bir 
arada yaşamak hem de yazın hakkını vermek 
için Kıbrıs kollarını açmış bizi bekliyor.

KKTC’ye Pegasus ile haftanın her günü, 
farklı saatlerde yolculuk yapmanız mümkün. 
Ülkedeki ilk durak ise hem Kuzey hem de 
Güney kısma başkentlik yapan Lefkoşa. Ercan 
Havalimanı ülkede bulunan tek havalimanı 
ama üzülmeyin, Kıbrıs’ta tüm şehirler birbirine 
çok yakın. Bu nedenle şehirlerarası ulaşımınızı 
sağlamak sizi çok yormayacak. Toplu ulaşımın 
pek gelişmediğini, taksilerin ise epey pahalı 
olduğunu belirtmeden geçmeyelim. Gitmeden 
önce yani biletinizi ayarlarken araç kiralamayı 
da hallederseniz rahat bir tatil geçireceğinizin 
garantisini verebiliriz.

Even though we make no discriminations 
between seasons when it comes to travelling, 
and even if each season is beautiful in its own 
way, there’s a special place in all our lives for 
the trio of sun, sea and sand. We all enjoy sitting 
out in the sun to stock up on our Vitamin D and 
then having a swim in the sea to cool off. Give 
us a couple of nearby tourist attractions and 
doors wide-open to entertainment, and what 
more could we ask for? Cyprus is just that kind 
of place!

But first we ought to say that although 
Cyprus brings to mind clear blue sea and 
entertainment opportunities, throughout its 
history, it has been ruled over by many eminent 
states and civilizations, including the Egyptians, 
Assyrians, Phoenicians, Venetians, Ottomans 
and British, whose cultural footprints can still 
be found on the island. Cyprus is waiting for us, 
both to experience these different cultures side 
by side, and to do justice to summer.

You can fly with Pegasus to Northern Cyprus 
every day of the week at different times. Our 
first stop in the country is Nicosia, which is the 
capital city of both the northern and southern 
parts of the island. The Ercan International 
Airport is the only airport in Northern Cyprus, 
but there’s no need to worry, as all the cities 
here are very close to one another. This means 
you won’t get tired out travelling between 
them. On this topic, we should warn you that 
the public transportation network here is not 
very extensive, and cabs cost a pretty penny. 
If you organize a rent-a-car before you arrive 
(for example, at the same time you make your 
flight reservations), then we can guarantee you a 
comfortable holiday.
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Gezip Görülecek Çok Yer Var
Öncelikle şunu söyleyelim; Kıbrıs, “Bir 
başkentini gez, bir de deniz kenarı bir şehirde 
yaz tatilini yap” ülkelerinden biri değil. Burayı 
karış karış gezseniz yeridir. Uçaktan Lefkoşa’da 
ineceğinize göre ilk keşfinizi de bu şehirde 
yapabilirsiniz.

Lefkoşa’nın denize kıyısı yok. Bu mevsimde 
mavi sulara atlamak için sabırsızlandığınızı 
biliyoruz ama Lefkoşa sizi kısa bir süreliğine 
ağırlamadan hiçbir yere bırakmaz. Şehirde mini 
bir yolculuk yapmamanız için hiçbir neden yok. 
Osmanlı tarafından inşa edilen Büyük Han, eski 
adı Saint Catherine Kilisesi olan ve sonradan 
camiye çevrilmiş olan gotik yapı Haydar Paşa 
Camii, 12’nci yüzyılda yapılmış görkemli kilise 
Bedesten ve Binbaşı Nihat İlhan’ın ve ailesinin 
evinde öldürülmesini konu alan, yakın tarihin 
en derin yaralarını görmenizi sağlayacak 
Barbarlık Müzesi şehirde mutlaka görmeniz 
gereken yerlerden.

So much to see and do
Let’s make this clear: Cyprus is not one of those 
places where you can just “See the capital and a 
town by the sea and call it a day”. It’s a place to 
explore every inch of. Since you’ll be landing in 
Nicosia, it makes sense to explore this city first.
There is no sea in Nicosia. We know you can’t 
wait to plunge into the cool blue waters in this 
heat, but you can’t go anywhere without seeing 
Nicosia first. There’s no reason not to take a 
mini-trip across the city. Among the places not 
to be missed are the Great Caravanserai built 
by the Ottomans; the Haydar Paşa Mosque, a 
gothic structure that was built as the Church 
of Saint Catherine and later converted to a 
mosque; the magnificent, 12th-century church 
Bedesten; and the Museum of Barbarity, which 
sheds light on the deep wounds of the recent 
past by telling the story of Turkish army officer 
Nihat İlhan and his family, who were murdered 
in their own home.
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Geldik derin mavi sulara atlama hayalinizi 
gerçekleştireceğiniz Girne’ye. Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin en alımlı noktası 
burası desek abartmış olmayız. Yaz aylarında, 
mevsimin neşesini doğrudan size geçirecek 
olan limanı ve muhteşem plajlarıyla Girne tam 
bir Akdeniz şehri. 

Denizden ayrılabilirseniz -ki kısa bir özlem 
iyi gelir- geçmişin tanıdığı Mavi Köşk, Batık 
Gemi Müzesi ve ada halkının Arap akınlarından 
korunmak için yaptığı Saint Hilarion Kalesi 
uğramanız gereken noktalar arasında yer alıyor.

Girne çok güzel ama dünyanın en iyi plajları 
listesine girebilecek plajlar için Mağusa’ya 
bir selam vermeniz gerekecek. Fotoğraflarda 
gördüğünüz o masmavi denizin aynısı 
Mağusa’da. Altın renkli, güneşin keyfini sonuna 
kadar çıkarmanıza olanak veren plajları da 
cabası fakat plajların bir kısmının askeri 
kontrolde olduğunu ve siviller tarafından 
kullanılmasının imkânsız olduğunu belirtelim. 
Akalar’ın yerleşim birimi Salamis Antik Kenti, 
14’üncü yüzyılda düşman saldırılarından 
korunmak için inşa edilmiş Othello Kulesi, 
Namık Kemal Zindanı ve Müzesi gibi tarihi 
yerler ise şehrin geçmişine doğru minik bir 
yolculuk yapmanız için ideal.

We’ve arrived in Kyrenia, where your dreams 
of jumping into the sea will become a reality. 
We wouldn’t be exaggerating if we said that 
this is the most charming location in Northern 
Cyprus. The joy of summer is contagious here 
in this quintessential Mediterranean city, with 
its beautiful harbour and fantastic beaches. If 
you can get away from the water for a minute 
– and “absence makes the heart grow fonder” 
– pay a visit to these witnesses of history: the 
Blue Pavilion, the Shipwreck Museum, and St 
Hilarion’s Castle, which was built to protect the 
island’s inhabitants from Arab invasion.
Kyrenia is lovely, but for beaches that could 
make it onto a list of the best beaches in the 
world, you’ll need to go to Famagusta, home 
of the bright blue waters you see in all the 
photographs. You can soak up the sun on the 
golden beaches, (although we need to remind 
you that some beaches are under military 
control and off-limits to civilians). The ancient 
town of Salamis, an Achaean settlement; the 
14th century Othello Tower, built to stem the 
invasion of enemy armies; and the Namık Kemal 
Prison and Museum are historical points of 
interest that will take you on a brief journey 
through the city’s past.
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“vizesizgeziyorum.com!” 

 Launched on the net with the 
slogan “96 countries, 1 person”, 
vizesizgeziyorum.com contains 
everything you might want to 
know about all of the countries 
that don’t require visas of Turkish 

information about how to get there, 
where to stay, what and where to 
eat, where to shop and much more, 
along with promotional videos that 
will inspire you to travel abroad.

VISA-FREE TRAVEL, OBSTACLE-
FREE INFORMATION

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

“vizesizgeziyorum.com!” 
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Güzelyurt’a gitmeye karar verirseniz sizi 
şehrin geneline hoş bir parfüm sıkılmış gibi bir 
koku karşılayabilir çünkü burası turunçgillerin 
evi. Turizmden ziyade tarım kenti olan 
Güzelyurt, yaz mevsiminin cıvıl cıvıl hâlini 
bir de yemyeşil şekilde görmek isteyenlerin 
vazgeçilmezi.

Biliyorsunuz, Kıbrıs’a “Eğlence Adası” 
deniliyor ki Kıbrıs bu lakabı sonuna kadar 
hak ediyor. Yılın 300 günü güneşli olan bir 
memleketten de bu beklenir zaten! Deniz 
turizmi bakımından en gelişmiş şehir olan 
Girne’de günün her saati her yer çok canlı. 
Halk plajlarında da eğleneceğinize eminiz 
ama Girne’ye kadar gitmişken bir beach club’a 
gitmeden eğlendim dememenizi öneririz. 
Buralarda neredeyse günün 24 saati eğlencenin 
dozu çok yüksek oluyor.

If you decide to visit Güzelyurt, you’ll notice 
a wonderful scent enveloping the city, as if it’s 
been sprayed with perfume. That’s because 
you’ve entered citrus country: Güzelyurt is more 
of an agricultural center than a touristic one, 
but it’s a must for anyone wanting to see the lush 
green fields bursting with summer’s energy.

“The Island of Fun” is how they refer to Cyprus, 
you know, and the title is well deserved. What 
else could you expect from a land where the 
sun shines 300 days out of the year? When it 
comes to marine tourism the most developed 
city is Kyrenia, which is alive every hour of the 
day. You’re sure to enjoy yourself on a public 
beach, but if you’ve made it as far as Kyrenia, 
we’d recommend that you visit one of the beach 
clubs, where the entertainment is ramped-up 
practically 24 hours a day.
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Kıbrıs’ta oteller oldukça yoğun bir şekilde 
konumlanmış durumda ama bu otellerin sadece 
konaklama için var olduğunu düşünmeyin 
sakın. Özellikle Girne, Las Vegas’ın bir boy 
küçüğü. Şehirdeki casino’lar için bile Kıbrıs’a 
gidenler var. Bu nedenledir ki Girne’nin adım 
attığınız her yerinde en az bir casino görmeniz 
mümkün. Her otelin de kendine özel bir 
casino’su bulunuyor. Eğer casino’ya uğramayı 
düşünmüyorsanız sizi gece kulüplerine doğru 
alalım. Kıbrıs’ın kulüpleri o kadar ilgi görüyor 
ki her yer dans eden ve eğlenen insanlarla dolu.

Yeni ve leziz sofralarda keyfimizin yerine 
geldiğini düşünürsek Kıbrıs lezzetlerini 
tatmak için bir sofraya oturmak şart. Girne’de 
alışverişin kalbi olan ve birçok ünlü markanın 
bulunduğu Dereboyu Bölgesi’nde yer alan 
restoranlarda bu kültürü en leziz şekilde 
deneyimlemek mümkün. Gitmişken mutlaka 
yemeniz gereken tatlar arasında ise şeftali 
kebabı, Kıbrıs köftesi, ahtapot turşusu ve 
ülkenin üzümden yapılan geleneksel içkisi 
zivaniya var.

Cyprus has an abundance of hotels, and 
they’re not just for accommodations. 
Kyrenia, in particular, is like a miniature 
Las Vegas. There are even people who visit 
Cyprus just for the casinos. You’ll find a 
casino on almost every street corner, and 
all the hotels have their own as well. But if a 
casino is not your thing, then let’s head over 
to a nightclub instead. Cyprus’s nightclubs 
are so popular that they’re always packed 
with people dancing and having fun.
If you consider innovative, delicious cuisine 
to be a way of lifting the spirits, then you 
need to sit down someplace and try out the 
cuisine of Cyprus, which reflects the many 
cultural ties of the island. In Dereboyu, 
which is Kyrenia’s, designer-packed 
shopping district, you can find restaurants 
serving the most delicious local food. While 
you’re there, make sure you try out the 
“peach kebab,” Cyprus meatballs, pickled 
octopus and “zivaniya”, the country’s 
traditional grape drink.
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“BENCE BURADA 
“ I  Think There’s Magic Here Too”
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Cumartesi günü öğlene kadar uyumak mı? Hayııır, yaz 
iliklerimize kadar işliyor ve gezilecek görülecek o kadar çok 
yer var ki. Hafta sonu, iki gün harika bir tatil yapmak ve müthiş 
zaman geçirmek için oldukça uzun bir süre. 

Nehir’le Cumartesi sabahı başlıyor yolculuğumuz. 
Sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
biniyoruz Pegasus uçaklarından birine. Uçağa adım atar 
atmaz kabin amiri Nehir’e “gel” işareti yapıyor, “Karne 
nasıl?” diye soruyor. Nehir’in soruları, yorumları ve “anne” 
seslenişleri eşliğinde öğlen olmadan varıyoruz Antalya’ya. 
Pamuk, portakal ve mısır bahçeleri ile seraların arasından 
geçerek, lüks otellere, dünya starlarını ağırlayan prestijli 
golf merkezlerine ve kaplumbağaların geçiş alanlarına ev 
sahipliği yapan Belek’e varıyoruz. İşte, güneşin her şeyi 
beyaza çevirdiği yaz sıcağı ve Belek. 

Sleeping in until noon on a Saturday? No way! Summer’s 
warming us up to the bone, and there’s so much to see and do. The 
weekend is time enough to have a two day long holiday and have a 
spectacular time.

Our trip begins on a Saturday morning. Nehir and I get on 
a Pegasus Airlines plane in the early hours of the morning.  
As soon as we step inside the plane one of the crew members 
beckons Nehir to his side. He asks how her school report 
card turned out.  Amongst Nehir’s questions, comments, and 
exclamations beginning “Mum!”, we get to Antalya before 
noon. Passing through cotton, orange and corn fields and grren 
houses, we get to Belek, home to luxury hotels, prestigious golf 
resorts hosting global celebrities, and the natural transit area 
for sea turtles. Here’s the summer heat that turns everything 
white, and here’s Belek.

FLY WITH  
PEGASUS

PEGASUS 
UÇURUYOR

54,99 TL





The Land Of Legends Theme Park’ın girişinde 
tavana asılmış şekerler altında yine şekerlerle 
dolu bir masayla karşılaşıyoruz. 

Türkiye’nin çocuklara özel tasarlanmış 
ilk oteli olan The Land Of Legends Theme 
Park’ta odaya girerken ve odada gördüğümüz 
çizgi karakterlerle süslenmiş duvarlar, sihir 
duyusunun ilk tohumlarını atıyor. 

Çocuklar için yapılan tasarımlara otelin her 
yerinde rastlıyoruz. Otel içine yapılmış her oyun 
alanında duraklıyoruz. 

Otel bandosu eşliğinde otel içinde küçük bir 
tanıtım turuna katıldıktan sonra suyla eğlence 
başlıyor. Tropik bir ada görünümü verilmiş 
“Adventure Rapids”te, dalga havuzu hırçın 
dalgalarla boğuşmanın hazzını yaşatırken, 
birden üzerimize büyük fıskiyelerden gelen 
sular, yazın ortasında aniden bastıran yağmur 
misali serinletiyor bizi. Tabii, güvenlik 
görevlileri özellikle çocuklar konusunda dikkatli 
olmamız için bizi sık sık uyarıyor ancak yanıtı 
Nehir veriyor: “Ben daha büyük dalgalarda 
yüzdüm.” Yine de bir anne olarak tedbiri elden 
bırakmıyorum, ne de olsa burası sert zemin 
üzerine yapılmış bir havuz.

At the entrance to the Land of Legends Theme 
Park, we’re met with candy hanging from the 
ceiling and a table similarly packed with candy.

The Land of Legends Theme Park is the 
first child-oriented hotel in Turkey, and a sense 
of magic is created by the cartoon character 
drawings decorating the walls in the hallways 
and rooms.

Everywhere we turn, we see things 
specifically designed for children. We pause at 
every play area inside the hotel.

Accompanied by the hotel marching 
band, we set out on a small introductory tour 
around the hotel, and then it’s time for some 
watery fun. At “Adventure Rapids”, which 
resembles a tropical island, we enjoy battling 
with wild waves in the wave pool, whilst the 
water gushing over us from huge fountains 
make us feel refreshed like summertime 
rain. Of course, there are often warnings 
for parents to take care of children, but 
Nehir responds swiftly: “I’ve swum in bigger 
waves than this.” Even so, as her mother, I’m 
always on guard, after all this is a pool with a 
concrete bottom.

-
At the entrance to the 

hotel we’re met with 
candy hanging from the 

ceiling and a table similarly 
packed with candy.
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Water Front Kingdom is one of the most enjoyable aspects of the hotel. 
You can have a go at the water slide where you’ll get doused with 

bucketloads of water at every turn, and where you can see many sea 
creatures including dolphins, sharks, and white whales.

Whilst we were at the hotel, advertisements were being shot, and the 
costumed actors must be one of the reasons why my daughter thought 

magic could be involved.

Water Front Kingdom is one of the most enjoyable aspects of the hotel. 
You can have a go at the water slide where you’ll get doused with 

bucketloads of water at every turn, and where you can see many sea 
creatures including dolphins, sharks, and white whales.

OTELDEN NOTLAR
Notes from the Hotel
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Özel Anadolu Sağlık 

Ataşehir Tıp Merkezi 

Özel Anadolu Sağlık Merkezi 

Hastanesi

Anadolu Sağlık Merkezi olarak Robotik Cerrahi teknolojimiz,
uzman kadromuz ve hasta odaklı bakım anlayışımızla yanınızdayız.

• Genel Cerrahi
• Üroloji
• Jinekoloji
• Göğüs Cerrahisi

Cl k R b ikM k iMA d l S ğl k M k Ck hi k l ji i

ROBOTİK CERRAHİ
SEÇENEKLERİYLE HİZMETİNİZDEYİZ!
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PEGASUS’UN
ANTALYA–KRASNODAR 

Pegasus Begins
Direct Flights
Between

Pegasus Hava Yolları, 9 Ekim tarihine kadar 
Antalya ile Krasnodar arasında haftanın iki 
günü karşılıklı direkt seferler düzenliyor. 
26 Haziran’da başlayan seferler ile misafirler 
Antalya’dan Krasnodar’a 75,99 USD’den; 
Krasnodar’dan Antalya’ya ise 75,99 €’dan 
başlayan fiyatlarla uçabiliyor.

Antalya-Krasnodar arası direkt seferler 
Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 
iki günü gerçekleşiyor. Misafirler, Perşembe 
ve Pazar günleri Karadeniz kıyısına yakın 
olan Krasnodar’a saat 10.15’te, Krasnodar’dan 
Antalya’ya ise saat 13.40’ta düzenlenen seferler 
ile ulaşabilir. 

Pegasus Airlines has started up direct flights 
between Antalya and Krasnodar twice a week 
through October 9. As of June 26, Pegasus 
guests have been able to fly from Antalya to 
Krasnodar starting prices 75.99 USD, while 
prices for flights from Krasnodar to Antalya 
start from €75.99.

Direct flights between Antalya and 
Krasnodar are scheduled for Thursdays and 
Sundays. Pegasus guests can fly to the Black-
Sea coastal city of Krasnodar from Antalya 
at 10.15 on Thursdays and Sundays, and from 
Krasnodar to Antalya at 13.40 on Thursdays 
and Sundays.

The Kuban River that runs through 
Krasdonar has made the city a 
regional hub for trade and tourism. 
The river is also a natural boundary 
for the Circassian Autonomous 
Republic of Adyghe.
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KRASNODAR

ANTALYA



65 ildeki 3

www.gratis.com
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arsilya’nın çehresi, usta bir 
oyuncunun farklı karakterler 
arasındaki geçişi kadar keskin 
değişebiliyor. Örneğin, Eski 
Liman’ın doğusunda Rue 
Grignan’daki (Rignan Caddesi) 
lüks dükkânların süslü vitrinleri, 

kırmızı halıda yürüyen Oscar kazanmış bir 
yıldızın görkemli makyajını hatırlatıyor. Sonra 
cadde bir köprüye bağlanıyor ve az ileride 
binaların arasında kalmış bir tabela, “Quartier 
des Créateurs” isimli tasarımcılar semtinde 
olduğunuzu ilan ediyor. Bu tabela ayrıca, 
“Bizden bu kadar, teşekkürler!” dercesine 
şehrin kalan kısmının bambaşka bir yüzüne 
işaret ediyor: Duvarlarda rengârenk grafitiler, 
kulağa hoş gelen isimlere sahip tasarımcı 
butikleri ve daracık sokaklara sıralanmış 
alternatif sağlıklı yiyecek dükkânları ile minik, 
egzotik restoranlar ve gitgide artan insan 
sayısı. Artan kalabalığın bir sebebi de eskiden 
Marsilya’ya sadece uğrayan ve rotalarını 30 
dakika uzaklıktaki kartpostal güzelliğine 
sahip Aix-en-Provence’a çeviren yolcu 
gemilerinin artık seve seve Marsilya’da bir 

The changes in character of Marseille’ 
appearance can be as abrupt as those of 
a master actor. For example, on the Rue 
Grignan (Rignan Boulevard), towards the 
Old Port, the fancy window displays of the 
luxury shops are reminiscent of the elegant 
make-up of an Oscar-winner walking down 
the Red Carpet. The boulevard then leads to a 
bridge, and shortly, a sign placed between the 
buildings announces that you’ve arrived in the 
neighbourhood of designers, the “Quartier 
des Créateurs”. As if to say, “That’s enough 
from us now, thanks!”, the sign points to an 
entirely different aspect of the city: colourful 
graffiti on the walls, designer boutiques with 
pleasant-sounding names, alternative health-
food shops lined up on narrow streets along 
with tiny, exotic restaurants and an ever-
increasing number of people. One reason for 
the crowds is that the cruise ships that used 
to just pass through Marseille on their way to 
the picturesquely beautiful Aix-en-Provence 
30 minutes away now gladly moor in Marseille 
for an entire day. Moreover, biotech and web 
entrepreneurs have slowly started making 
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gün geçirmeleri olabilir. Ayrıca, biyoteknoloji 
ve web girişimcileri de yavaş yavaş şehri 
sahiplenmeye başlamış. Bir ticaret merkezi ve 
sanayi limanı olarak Marsilya, küreselleşme 
kavramı kullanılmaya başlamadan çok önce 
küreselleşmiş. Geleneksel ve modern, zengin 
ve fakir hep beraber Fransa’nın bu ikinci en 
büyük şehrinde iç içe yaşıyor. Bu birliktelik 
bazen Eski Liman’da yatların hemen önünde, 
küçük tezgâhlarda, balık satan balıkçılarda ya 
da Eski Liman’ın tam karşısında, çocukluğunu 
Tunus Cerbe’de kuskus hazırlamak için et suyu 
yaparak geçirmiş Nouredine Miladi’ye ait La 
Kahena restoranın mutfağında, tavuk ve kuzu 
eti dolu kazanların önünde kendini gösteriyor.

Balıkçıların eskiden ağ örmek için kullandığı 
bir ot türü olan Vallon Des Auffes, bugünlerde 
Eski Liman’a 10 dakika kadar uzaklıkta bir 
körfeze de adını veriyor. “Chez Fonfon” isimli 
restoran da burada bulunuyor. Burası bir 
tür balık çorbası olan Bouillabaisse’i ülkede 
en iyi yapan yer. Baş şef Clément Renault, 
çorba ve balığı iki ayrı yemek olarak sunuyor. 
Provence’in her tarafında ağlardan çıkıp 
satılamayan balıklardan ve balık artıklarından 
yapılan Bouillabaisse, eskiden fakirlerin yediği 
bir yemekmiş. 

the city their home. As a center of trade and 
an industrial port, Marseille was globalized 
way before anyone even started using the 
term. Traditional and modern, rich and 
poor have always coexisted together here in 
France’s second-largest city. This togetherness 
sometimes manifests itself in the small stands 
and fishmongers set up in front of the yachts 
in the Old Port, or right across from it, in the 
pots filled with chicken and lamb stewing to 
make broth for couscous in the kitchen of La 
Kahena, a restaurant owned by Nouredine 
Miladi, who spent his childhood in Djerba, 
Tunisia. 

A type of grass once used for fishing nets, 
today, Vallon Des Auffes gives its name to a 
gulf located 10 minutes away from the Old 
Port. It’s where you’ll find the restaurant 
“Chez Fonfon”, which makes the best 
Bouillabaisse you’ll find in all France. Head 
Chef Clément Renault presents this classic 
fish soup as two separate courses – a soup and 
a main dish. Made from leftover fish and what 
was left unsold from the catch in fishing nets 
from all over Provence, Bouillabaisse used to 
be a dish eaten by the poor.
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CLÉMENT RENAULT’S 
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Marsilya’ya 

Calanque de 
Sormiou’ya 

-





A surprising aspect of Marseille reveals itself in 
the nature preserve in the center of the city. The 

Calanques Gulf and limestone caves fall within 
the boundaries of the city’s Eighteenth District. 

Visitors can tour the area in a rowboat or canoe. 
Underwater cave paintings discovered in the bay of 
Morgiou in the 1990s lie 35 meters underwater, and 

some of them date back 30,000 years.
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MUTLAKA GÖRÜN 

 “Monte Kristo Kontu” isimli 

In the novel the Count of Monte 

in the village of Catalans. The village, founded 

summer afternoon.

Marseille will host six 

was added. The stadium is normally home to 

wonderful surrounding waters it provides.
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facebook.com/fresahayatiniyasa
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NEFES NEFESE Breathless

When the Frioul Islands are sparkling a pale pink 
under the morning son, a morning run along 

Corniche du Président John Fitzgerald Kennedy by 
the water’s edge, or an evening excursion to the 

pilgrimage church Notres Dame de la Garde, one of 
the symbols of the city... You can discover Marseille 
by running together with Christopher Arzoumian in 

the company of this breathtaking landscape. 
A guided run costs 14 Euro.

MERKEZ PARKUR Central Track

Marseille is a great place for anyone who likes to walk or run, and on this subject, there’s 
nothing to compare with the city’s 11-kilometer-long jogging track. For a pleasant tour, begin 
your walk at the Old Port, located on the northern end of the shore. You’ll notice a sign 
honouring the Greek seafarers who founded the city. As you walk east along the harbour, 
you’ll reach Le Panier, one of the neighborhoods of the Old City. Need a break? Don’t forget 
to stop for a visit at the Vieille Charite, a former almshouse that is now a cultural center 

shopping center to La Major cathedral and the Museum of European and Mediterranean 
Civilizations. Follow along the coast by Fort St. Jean, Palais du Pharo and the Abbey of St. 
Victor, and consider taking advantage of the cooling waters of the Mediterrenean at the 
Plage des Catalans before returning to the Old Port.

What You Need to Know

 Four des Navettes, located 
close to St. Victor’s Monastery, is the city’s oldest 
bakery. It is named after the famous boat-shaped 

orange cookies that have been made on the premises 
since 1781. Fans like to dunk these cookies in their 

 It’s only three hours between 
Paris and Marseille by high-speed train. Since the 

 

 Marseille’s rubbish collectors get 
to go home each day after they’ve collected all the 

rubbish from their area and brought it to the main waste 

very quickly, even if they sometimes compromise on 
thoroughness.

 

In her famous song from the 
50s, Colette Renaud sings, “Quiet down, Marseille, 
your voice is raised too high; I can’t hear the sound 
of the sailboats in the harbour.” People today still 

complain that the Marseille natives have a tendency to 
shout when they speak.

GÜN BATIMI 
SUNSET
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MUSEUM OF THE 
CIVILISATIONS OF EUROPE AND 
THE MEDITERRANEAN





HELLO, PARIS

 Paris, filmlere konu olan, sanat 

 

YAZI / BY Berrin KURAY (cocuklagezin.com)
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PEGASUS 
UÇURUYOR

45,99 USD

to Paris from 

start at 

FLY WITH  
PEGASUS
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LOUVRE MUSEUM JARDIN DU LUXEMBOURG

JARDIN DE LUXEMBOURG

PONT DES ARTS

PONT DES ARTS
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CHAMPS-ELYSEES
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NOTRE DAME CATHEDRAL SACRÉ-COEUR BASILICA





Bir gününüzü Eyfel Kulesi’nin önünde yer alan 
büyük park Champs de Mars’ta piknik yaparak 

THE EIFFEL TOWER AND A PICNIC AT CHAMPS DE MARS
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bulabilirsiniz. Etrafta pamuk 

TUILERES

cocuklagezin.com 
adresinde bulabilirsiniz.

TRAVEL WITH CHILDREN

cocuklagezin.com 





Pegasus

Çok 
Gezenler Kulübü

 

facebook.com/pegasushavayollari 
twitter.com/ucurbenipegasus
instagram: @cokgezenlerkulubu
www.cokgezenlerkulubu.com 

, 

 

facebook.com/pegasushavayollari 
twitter.com/ucurbenipegasus
instagram: @cokgezenlerkulubu
www.cokgezenlerkulubu.

 

WHAT IS THE GLOBETROTTERS CLUB?
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oma’nın teras partileri, 
Paris’in dam üstü bahçeleri, 
Berlin’in nehir kenarındaki 
pazarları, Londra’nın bisiklet-
kahveleri, Barselona’nın 
pizzacıdan girilen gece 
kulüpleri, Karadeniz’in 
şelaleleri, Kapadokya’nın 
peribacaları arasındaki 
vadileri, Datça Yarımadası’nın 
bükleri… son beş yılda 45’in 

üzerinde şehirde 60’tan fazla çok gezenle 
dolaştık, keşfettik, mahallenin yerlisi, kültürün 
parçası olduk! Beşinci yılımızı Dalaman’dan 
Olimpos’a uzanan Türkiye’nin en güzel 
koylarında kutluyoruz. Daha çok yeri görmek, 
İtalya’nın, Fransa’nın, Almanya’nın, İspanya’nın 
keşfedilmemiş yerini bırakmamak dileğiyle!

Terrace parties in Rome, roof gardens in 
Paris, river markets in Berlin, bicycle-
coffee shops in London, nightclubs 
behind pizzeria doorways in Barcelona, 
waterfalls on the Black Sea coast, valleys 
winding around fairy chimneys in 
Cappadocia, wooded coves along the Datça 
peninsula... In the past five years, we’ve 
trotted around more than 45 cities with 
more than 60 frequent travellers, made 
discoveries, become local residents and 
a part of the culture! We’re celebrating 
our fifth year on the stretch of coastline 
between Dalaman and Olympos, the most 
beautiful in Turkey. We wish everyone 
even more frequent travels, leaving 
no stone unturned in Italy, France,  
Germany, or Spain!

R
OLYMPOS

MEIS ISLAND

FLY WITH  
PEGASUS

PEGASUS 
UÇURUYOR

49,99 TL
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Dalaman Havalimanı’nda uçaktan indiğiniz 
anda kendinizi portakal kokuları ve domates 
seraları arasında buluyorsunuz. Tamam, doğru 
yerdesiniz. Akdeniz burası. Yonca Lodge’a 
varabilmek için arabaya atlayıp kırk dakika yol 
yapmanız gerekiyor sadece. Denizin kenarında 
sessizlik, sükûnet isteyenler için minik bir 
kasaba. Ayaklarınız kumlara değerken tahta 
masalarda ekolojik çiftliklerden alınan meyve 
sebzelerle yapılmış yemekleri yiyorsunuz. 
Sabah kahvaltısında avokado bile var! 

When you step out of Dalaman Airport, you’ll 
find yourself amidst the scent of oranges and 
greenhouses filled with tomatoes.Yes, you’re in 
the right place. This is the Mediterranean. To 
get to Yonca Lounge, you just need to hop in a 
car and drive about forty minutes. It’s a small 
seaside village for anyone looking for peace and 
quiet. You’ve got your feet in the sand, and you’re 
eating meals served on wooden table made with 
fruits and vegetables from eco-farms. You even 
get avocados at breakfast!

YONCA LODGE MANZARASI 
YONCA LODGE VIEW

YONCA LODGE YONCA LODGE
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There’s no need to choose between these 
three bays. Take your morning swim in Soğuksu, 
relax all day long in Kelebekler with Barış Manço 
playing in the background then watch the sun 
set in Kabak. The water has the same shimmer 
everywhere. There’s even a waterfall about a 
40-minute walk from Kabak. Ask anyone on 
the beach and they’ll point out the way. You 
can swim out to the cave located on the left 
side of the bay. It’s about four-meters deep. We 
definitely recommend that vegetarians and 
vegans stay at The Shambala treehouses in 
Kabak. You can drink soy-milk smoothies all day 
long, listen to the wind, and gaze at the scene 
spread out before you. They say the sky turns 
from orange to purple between October and 
November. Starting in July, fabulous musicians 
like Jehan Barbur, 123 and Birsen Tezer will be 
performing at Nena Stage, which is an open-air 
amphitheater that looks out towards the sea.

Bu üç koy arasından seçim yapmaya 
gerek yok. Soğuksu’da sabahın ilk denizine 
giriyor, Kelebekler’de Barış Manço çalarken 
gün boyu dinleniyor, Kabak’ta da güneşi 
batırıyorsunuz. Deniz her yerde aynı parıltıda. 
Kabak’tan yürürseniz 40 dakika uzaklıkta 
bir şelale var. Sahilde kime sorsanız gösterir. 
Yüzerek de koyun solunda kalan mağaraya 
ulaşabiliyorsunuz. Derinliği dört metre 
civarında. Kabak’ta vegan ve vejetaryenlerin 
kesinlikle kalmasını tavsiye edeceğimiz ağaç 
evlerin ismi The Shambala. Gün boyunca soya 
sütlü smoothie içip, rüzgârın sesini dinleyebilir, 
önünüzdeki tabloyu izleyebilirsiniz. 
Ekim-Kasım aylarında gökyüzü turuncudan 
mora dönüyormuş. Temmuz’dan itibaren 
de Nena Sahne’de Jehan Barbur, 123, Birsen 
Tezer gibi muhteşem müzisyenler konser 
verecekmiş. Sahne dediğimize bakmayın, açık 
hava anfisi, denize bakıyor. 

Ölüdeniz’de mutlaka 
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KABAK KOYU KABAK BAY VALLEY OF BUTTERFLIES

KABAK KOYU KABAK BAY





You’ve surely heard the people around you 
talking: Kaş is so beautiful, we’re moving to 
Kaş, the sunset in Kaş is spectacular, mate! 
Since the ’80s, Kaş is known as a town of writers 
and musicians and it’s still as wonderful as ever.

Do you just want coffee? Just Coffee 
is open every day between 9:00 a.m. and 
midnight. The shelves inside are filled with 
books from great Turkish authors like Tezer 
Özlü and Oruç Aruoba.

Kastellorizo in 20 minutes... See that island 
right across from here? That’s Kastellorizo. 
It’s a Greek island with a bakery, a handful of 
restaurants, houses of all hues and caves of 
deep blue. You can catch the daily 10:00 a.m. 
boat and even stay overnight, gazing at the 
sands of Kaş from the opposite shore.

See you at Derya Beach... Ask anyone in the 
center of Kaş and you’ll get the same answer: 
the place to go for a swim is Derya Beach. 
Entrance is free and the white chaises strewn 
across the rocks will make you feel like you’re in 
Amalfi. The music begins at 5:00 pm, in the key 
of happiness.

Bir süredir etrafınızda duyuyor 
olmalısınız: Kaş çok güzel, Kaş’a taşınıyoruz, 
Kaş’ta güneşin batışı bir harika dostum! 
’80’li yıllardan beri edebiyatçıların ve 
müzisyenlerin, kasabası olarak bilinen Kaş, 
hâlâ ve daima çok güzel!

Sadece kahve mi istedi canınız?... Just 
Coffee her gün 09.00-24.00 arası servise açık. 
İçerideki raflarında da Tezer Özlü, Oruç Aruoba 
gibi büyük edebiyatçıların kitapları duruyor. 

Meis 20 dakika… Hemen şu karşıdaki adayı 
görüyor musunuz? İşte orası Meis. İçinde bir 
pastane, birkaç restoran, rengârenk evler, mavi 
mağaralar bulunan bir Yunan adası. Her sabah 
10.00’da kalkan teknelere atlayıp gidiyorsunuz 
oraya. İsterseniz bir gece kalıp karşıdan 
bakabilirsiniz Kaş kumsallarına.

Derya Beach’te buluşuruz… Kaş merkezde 
denize girmek istediğinizde herkes size aynı 
adresi verecek: Derya Beach. Giriş parası 
yok, kayalar üzerine atılmış beyaz şezlonglar 
Amalfi sahillerinde olduğunuzu hissettiriyor 
size. 17.00’den sonra da müzik başlıyor,  
mutluluk tınısında.
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Mavinin her tonu Kekova’da… 
Mavi Kaş tekneleri her gün sizi Kaş’tan 
alıp Üçağız’a götürüyor. Müziksiz tekneye 
biniyorsunuz ve muhteşem tur başlıyor. 
Akvaryum, Burç, Tersane koylarının turkuaz 
denizinde yüzmek enfes ama en müthiş 
manzara içe kıvrılarak girdiğiniz Salyangoz’da. 
Simena Kalesi… Tekne Simena’ya yanaşmaya 
başladığı anda zamanın içinde durmuş bir 
balıkçı kasabasında buluyorsunuz kendinizi. 
Taş merdivenlerde, kendi elleriyle yaptıkları 
oyaları, deniz kabuğundan bilezikleri satan ve 
sürekli gülümseyen hanımlar arasından yukarı 
kaleye çıkıp Kekova koyuna tepeden bakmak 
harika. Bize sorarsanız Castle Pansiyon’da kalıp 
Düriye Abla’nın nefis yemeklerini tadabilir, 
onunla muhabbet edebilirsiniz!
Son durak: Olimpos!

İlk soru, “Olimpos’taki sayısız güzel ağaç 
ev arasında hangisinde kalacağım?” oluyor. 
Doğasına hayran kalacağınız Olimpos’tan 
yürüyerek ya da pansiyonların önünden kalkan 
minibüslere denk gelerek Çıralı’ya doğru yola 
çıkıyor, Yanartaş’ın başında oturuyor, kestane 
pişiriyorsunuz. Olimpos Antik Kenti’nden 
geçerek vardığınız, ortasından duru su 
akan deniz özellikle sabah saatlerinde nefis. 
Akşamları da muhabbet için Kaktüs ya da 
Orange’a!

Every shade of blue in Kekova...   
Mavi Kaş tour boats will take you from Kaş to 
Üçağız. Board the music-free boat, and enjoy 
a fantastic tour. Swimming in the turquoise 
waters at Akvaryum, Burç and Tersane is just 
luscious, but the cove of Salyangoz, which you 
wind your way into, has the best scenery.

Simena Castle... When the boat moors in 
Simena, you realize you’ve stumbled upon a 
fishing village frozen in time. It’s wonderful to 
climb the stone steps up to the castle and look 
down at the cove of Kekova. On the way, you’ll 
pass by smiling women selling embroidery and 
seashell bracelets they’ve made. If you ask us, 
you could stay at the Castle Pension and enjoy 
Düriye Abla’s fantastic food and conversation!
Last stop: Olympos!

First question: “Of all the lovely tree houses 
in Olympos, which one am I going to sleep 
in?” You’ll love the natural surroundings in 
Olympos. From there, you can walk up to Çıralı, 
or catch one of the minibuses, depart from in 
front of the pensions and sit down and roast 
chestnuts at Yanartaş. A freshwater current 
runs right through the middle of the sea, which 
you can reach by crossing over the ancient site 
of Olympos. It’s fantastic, especially early in the 
morning. In the evening, you can just hang out 
at Kaktüs or Orange!
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The daily boats in Adrasan will take you to 
Suluada for a fee of 50 TL. You know the photos where you see 
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WHILE YOU’RE PREPARING YOUR 
BAGGAGE FOR DIFFERENT CITIES, YOU 
MUST CONSIDER THE ATMOSPHERE 
OF THE REGION. DON’T PREPARE YOUR 
BAGGAGE WITHOUT CHECKING  MOST 
STYLING PIECES THAT WE PICKED 
FOR YOU!

BEACHES
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SWATCH POPOVER

FOREVER NEW

ACCESSORIZE
INTIMISSIMI
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TWIST
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RAYBAN
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BENETTON

COQUET ACCESSORIES

H&M
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Bir kibrit kutusu peynir, iki zeytin…

Vücudu 

Dr. Nüket 

3D Lazer Lipoliz ile
TOP MODELLERE
Meydan Okuyun!



3D İnce kanüllerle cerrahiye gerek kalmadan 
yağların lazer ile eritilerek alınması, ardından cildin ultrason ve 
radyo frekans ile gerilmesidir. Lokal anestezi ile uygulanabilir.

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

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

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

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

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

Uygulama bölgesinde görülen hafif bir morluk ve ödem dışında 
bir yan etkisi yoktur. Bunlar da tamamen geçicidir.

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

Bir hafta korse kullanımı dışında dikkat edilmesi gereken özel 
bir durum yoktur. Sonrasında dikiş alımı ya da pansuman 
gerektirmez.

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

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.

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.

ve Medikal Estetik Hekimi 
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Don’t Let Illness Ruin Your Holiday
Yrd. Doç. Dr. Hayri Gözlükgiller

Assistant Professor Dr. Hayri Gözlügiller 

SKIN PROBLEMS

HEATSTROKE AND BURNS





Yaz ishallerinden kurtulmak için diyet 

Geçmeyen ishallerde hastaneye 

DIARRHEA

SWIMMING POOL INFECTIONS

TRAUMAS

SWIMMER’S EAR
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Tel: 0216 349 51 00
Faks: 0216 349 63 11

Fahrettin Kerim Gökay Cad. Poyraz Sok. 
No:7 

sonomed@sonomed.com.tr
www.sonomed.com.tr

@sonomed2 sonomedsaglik

Gözümüz 

Yükseklerde!

Dünyada ve Türkiye’de Görüntüleme ve Laboratuvar Merkezi 

olarak JCI (Uluslararası Amerikan Akreditasyon Kuruluşu)  

akreditasyonu  alan ilk kurum olmayı birlikte başardık.

Ülkemiz adına  gururluyuz.

Ülkemize ve hastalarımıza uluslararası standartlarda 

daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak için durmaksızın çalışıyoruz.

       Y I L



BÖCEK ISIRMALARI INSECT BITES

EYE AND SKIN INFECTIONS

HEPATIT A 

HEPATITIS A

FOOD POISONING 
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Volkan Özdemir

RÖPORTAJ / INTERVIEW

Hands That Make 
The Wood Sing

Luthier, telli müzik aletleri yapımcısına verilen isimdir. 
“Luthier” sözcüğü Türkçe’de de aynı şekilde telaffuz ediliyor ve 
genel olarak tüm enstrümanları yapan, tamir eden ustalar için 
kullanılıyor. Ben de atölyemde gitar-keman ailelerinin imalat ve 
tamir-restorasyon işlemlerini yapıyorum.

Her şey aslında 1994 yılında Balıkesir Burhaniye’de Dr. Recai 
Özdil’in müzik okuluna kayıt olduğum gün başladı. Sırasıyla 
mandolin, bağlama ve gitarla tanıştım. Okulda uzun yıllar 
çok sesli mandolin orkestrasında çaldım. Kursumuzun bir de 
küçük bir tamir atölyesi vardı ve ben hep derslerden kaytarıp 
bu küçük atölyede vakit geçirirdim. Bunu fark eden hocamın 
bana atölyeyi zimmetlediği gün bu serüven başladı. 2003 yılına 
kadar amatör olarak devam eden çalgı yapım hayatım Anadolu 
Üniversitesi Yaylı Çalgılar Yapım Bölümü’ne girmemle yeni bir 
boyut kazandı.

A luthier is someone who makes string instruments. The 
word has made it into Turkish with a more general meaning 
of a person who makes or repairs any kind of musical 
instruments. In my workshop, I both produce and repair/
restore instruments like guitars and violins.

It all began in 1994, when I registered at Dr. Recai Özdil’s 
music school in Burhaniye, Balıkesir. I learned mandolin, 
bağlama and finally guitar. I played for years in the school’s 
polyphonic mandolin orchestra. The music school had a 
small repair workshop, and I’d skip my classes and hang out 
there. The day that my teacher noticed this and put me in 
charge was the day that my adventure began. In 2003, what 
had been basically a hobby took on a whole new dimension 
when I was accepted in the Department of String Instrument 
Fabrication at Anadolu University.
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Kalite, tamamıyla kullanılan malzeme ve işçiliğe bağlı bir 
durumdur. Bir enstrüman el yapımı da olsa fabrikasyon da 
olsa belirli bir bütçenin altındaki enstrümandan çok fazla bir 
performans beklenemez. Bir ustaya enstrüman yaptırmanın en 
büyük avantajı, yaptırmış olduğunuz enstrümanın tüm yapısını, 
geçmişini bilen birinin olması ve herhangi bir sorun olması 
durumunda “luthier”iniz ile iletişime geçebilmenizdir.

Benim için kaliteyi öncelikle enstrümanın estetiği ve yapımında 
kullanılan malzemeler belirler. Estetik açıdan gözü tatmin 
etmeyen ayrıntılar kaliteyi de ters yönde etkiliyor. El işçiliği ne 
kadar iyi olursa gözün yanılma payı o kadar düşüyor çünkü göz 
hep kusursuzu arıyor. Kullanılan ağaçlar, aksamlar, boya-vernik 
ve diğer elektronik malzemeler genel olarak kaliteyi belirliyor.

Ülkemiz şartlarında genellikle ham ağaçlardan yola çıkıyoruz. 
Mesela dişbudak, maun, ıhlamur gibi ağaçlar kullanıyoruz 
ağırlıklı olarak. Bu ağaçlar belirli kesitlerde dilimlenmiş hâlde 
elimize geçiyor ve ağaçları gitarın genel formunda gerekli 
makinalarda işleyerek son hâline getiriyoruz.
Daha sonra, isteğe göre, boya ve vernik işlemlerine tabii 
tutuyoruz. Genel malzemelerin montajı yapılarak kalite 

The quality of an instrument depends upon the materials 
and the workmanship. You can’t expect much out of an 
instrument without spending a certain amount of money, 
regardless of whether the instrument is hand- made or 
factory-produced. The biggest advantage of having an 
instrument made by a master is that there’ll be someone who 
knows your instrument inside and out, so that if you ever 
have a problem, you can just call your luthier.

For me, it’s primarily the aesthetics and the materials 
that indicate an instrument’s quality. Details that are not 
aesthetically pleasing also have an adverse effect on quality. 
The better the craftsmanship, the less room there is for 
mistakes, because the eye always seeks perfection. Quality is 
also expressed in the wood used, the accessories, paint and 
varnish, and electronic parts.

In Turkey, we tend to start with rough lumber – mostly 
woods like ash, mahogany, or linden. We’ll get the wood after 
it has been milled into blocks of a certain size, and then we’ll 
use whatever machines are required to craft them into a 
generalized shape of a guitar to give it its final form. Then, 
depending on what the customer wants, we’ll do the painting 
and finishing. We’ll assemble the rest of the components, and 
once we’ve done a quality control, the instrument is ready 
to use. On average, it takes about 40 days to complete all the 
work on a standard electric guitar.

lifestyle

182 





kontrolünden geçtikten sonra kullanıma hazır oluyor. 
Standart bir elektrogitarın yapımı tüm işlemler dâhilinde 
ortalama 40 gün sürüyor.

Bu aşamada çalgı yaptırma sebebi çok önemli; zaten 
özel bir tasarım, ergonomik ve estetik açıdan diğer hazır 
fabrikasyon enstrümanlardan farklı bir şey arıyorsanız 
kendinizi bir çalgı yapım atölyesinde buluyorsunuz. 
Ben enstrümanın yapım aşamasının hem usta hem 
de çalgı yaptırmak isteyen kişi için ciddi bir süreç 
olduğunu düşünüyorum. Yapan usta için bir nevi hayali 
gerçeğe dönüştürmek diyebiliriz bu sürece. İcracı hayal 
dünyasında nasıl bir çalgı düşünüyorsa bu hayal, usta ile 
karşılıklı iletişim hâlinde gerçek bir objeye dönüşüyor. 

Son zamanlarda çok fazla özel yapım gitar siparişlerim 
oluyor. Çok farklı proje talepleri gelebiliyor; en son 
“Cigar Box” dediğimiz puro kutusundan bir çalışma 
yapmıştım, ilginç bir tasarım olmuştu. Çift saplı gitar 
modeli (perdeli ve perdesiz) yine çok fazla sipariş aldığım 
bir model ama gelen taleplere göre ağırlıklı olarak elektro 
ve basgitar imalatı yapıyorum. Bunların yanında etnik ve 
antika çalgılara ilgim var. Bu çalgıların restorasyonlarını 
yapmaktan da büyük keyif alıyorum.

Profesyonel müzisyenlerle çalışıyorum. Tabii ki müziği 
hobi amaçlı benimsemiş kesimin de ihtiyaçlarına yanıt 
vermek benim için büyük bir zevk… Yine son dönemde 
ağırlıklı olarak yurt dışına çalışıyorum.  

At this stage, what’s important is why you want to have 
an instrument made. If you’re looking for a special 
design, something ergonomically or aesthetically 
different from factory-made instruments, you’re 
going to end up at an instrument maker’s workshop. I 
think the production process is very important for the 
craftsperson as well as the person commissioning the 
instrument. For the artisan, it’s like turning a dream into 
reality. It’s the back-and-forth between the musician and 
the master that transfer the qualities in the mind of the 
musician to the actual instrument.

Lately I’ve been receiving quite a lot of orders for 
custom-made guitars. I can get all kinds of different 
project requests; the last one was a guitar I made out 
of a cigar box, which turned out to be an interesting 
design. I’ve gotten a lot of orders for double-neck (fretted 
and fretless) guitars, too, but the demand is mostly 
for electric and bass guitars. In addition to these, I’m 
interested in ethnic and antique instruments, and I get 
great pleasure out of restoring them.

With professional musicians, mainly. Of course, it’s a 
great pleasure for me to respond to the needs of those 
who play music as a hobby, too. Recently, I’ve been 
working with clients from abroad.   
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DERLEYEN/ COMPILED BY Sema USLU

I  Know And Protect My Sea 

Her geçen gün artan kirliliğin, aşırı 
balıkçılığın ve küresel ısınmanın yıkıcı 
etkilerini duyduğumuz günümüzde, okul 
çağındaki çocuklarımızda çevre bilincini 
oluşturmak doğanın korunması adına 
yapılabilecek en önemli yatırımlardan 
biri. Bu bilinci yüreğinde hisseden 
ODTÜ’nün Mersin Erdemli’de kurulan 
Deniz Bilimleri Enstitüsü’nün akademik 
ve idari personeli gönüllü olarak dört 
yıldır “Deniz Ekosistemi Farkındalık 
Eğitimi” veriyor. 

Bugüne kadar yaklaşık 4.500 ilk ve 
ortaokul öğrencisine ulaşan eğitim 
kapsamında oluşturulan “Denizimi 
Tanıyorum ve Koruyorum” programı, son 
yıllarda Trabzon, İzmir ve İstanbul’daki 
enstitüler tarafından da benimsenerek 
benzer eğitimlerin o bölgelerde de 
verilmesini sağlamış. 

Instilling environmental awareness in 
schoolchildren is a vital investment for 
the future as we hear almost daily about 
the increasing threats of man-made 
pollution, global warming, overfishing etc. 
Staff at the Institute of Marine Sciences 
of the Middle East Technical University 
at the Erdemli campus near Mersin 
have been carrying out such marine 
environmental awareness training for  
the past four years. 

The “I Know and Protect My Sea” 
program that has reached approximately 
4,500 students has been extended to 
Trabzon, Istanbul and Izmir lately, thanks 
to sister organisations located in these 
coastal towns. 

Staff members volunteer valuable 
time out from their scientific research 
to provide training to schoolchildren 

 Dr
. A
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. G
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Enstitü personeli bilimsel araştırma için 
kullandıkları zamanlarının bir kısmında, nesli 
tehlikede olan Akdeniz fokunun çığlığının 
duyulmasını sağlamak ve deniz çöplerinin 
zararlı etkilerini, küçük boy balıkların 
neden avlanmaması gerektiğini, deniz 
kaplumbağalarının Mayıs-Eylül arasındaki 
dönemde yumurtlamaya geldikleri doğal 
kumsalların korunmasının önemini anlatıyor.

Geleceğin büyükleri olan çocuklar, 
böylesine etkili bir eğitimi son derece zevkli 
aktivitelerle alıyor. Gözle görülemeyen 
deniz canlılarını mikroskopta canlı canlı 
izleyebiliyor, değişik balıkların fizyolojik 
yaşamını inceleyebiliyor, zevkli “ekosistem 
oyunu” ile tüm canlıların birbirine hayati bir 
bağla bağlı olduğunu algılıyor ve hatta deniz 
kaplumbağası yavrularının ODTÜ Deniz 
Bilimleri sahilindeki yuvalardan çıkarak 
denize ulaşmasına şahit oluyorlar.

from the surrounding area about 
environmental issues such as marine 
debris, overfishing and why a minimum 
catch size is vital, the plight of the 
critically endangered Mediterranean 
monk seal and the need to conserve 
beaches in Turkey visited by endangered 
sea turtles sea to lay their eggs during 
May and June.

Students spend an entertaining and 
educationally rewarding time at the 
institute where they get a chance to look 
at microscopic sea creatures, microscope 
and plankton, learn about the physiology 
of different fish, have great team fun 
playing our ecosystem game and they 
may even get the chance to see turtle 
hatchlings emerge and make their first 
journey for survival to the sea. 

Institute director and founder of  
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“Denizimi Tanıyorum ve Koruyorum” 
programını başlatan Enstitü Müdürü Prof. 
Ahmet Erkan Kıdeyş, bu eğitim programının 
aynı zamanda burada yuva yapan iki tür deniz 
kaplumbağasının (Caretta caretta ve yeşil 
deniz kaplumbağası), nesli tehlikede olan 
hayalet yengeçlerin ve de kum zambaklarının 
korunması açısından da ne kadar etkili 
olduğunu gördüklerini söylüyor.

Proje ekibi, günübirlik bu eğitime katılan 
çocukların, programa ilk başladıkları zaman 
birçoğunun yerlere çöp attığını ancak eğitimin 
sonunda, bir daha yerlere çöp atmayacaklarını 
son derece kararlı bir şekilde söylediklerini, 
böylece çöpün zararını ve her tür canlının ve 
biyoçeşitliliğin ekosistem için önemini kavramış 
olduklarına şahit olduklarını söylüyor. Prof 
Kıdeyş, “Deniz ekosistemleri üzerine olumsuz 
baskıların gitgide arttığı günümüzde, doğanın 
önemini birinci elden anlatmak için geleceğin 
eğitimcileri ve karar vericileri olacak bu 
çocuklarımıza ulaşmak zorundayız” diyor. 

“I Know and Protect my Sea” Prof. Ahmet 
Kıdeyş started with the support of the 
entire institute personnel, the training 
program in a continuing effort to protect 
the unspoilt campus beach as it is not 
only frequented annually by two species 
of nesting turtles (Loggerhead and Green 
turtles) but also provides a safe haven for 
further threatened species - Ghost crabs 
and the beautiful and fragrant Sand lily.

Professor Kıdeyş comments that 
“Children attending the training program 
who admit to throwing litter on the ground 
when they first arrive in the morning are 
decisive to stop littering by the end of 
the day and leave with a new awareness 
and appreciation of living creatures and 
biodiversity. Given the increasing pressures 
exerted on the marine ecosystem we must 
reach out and enlighten schoolchildren as 
our future generations of educators and 
decision makers.”
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BABIES CAN HAVE FUN WHILE THEY LEARN!





1. AY: Bebeğiniz günde 15-18 saat uyur, el ve 
bacak hareketleri reflekslerden ibarettir. Bu 
dönemde bebeğinizin arabasına ya da ana 
kucağına ilgisini çekebilecek parlak renkteki 
oyuncakları koyabilirsiniz.
2. AY: Bebeğiniz sizi yavaş yavaş tanımaya 
başlar. Reflekslerinin bir kısmı kaybolur ve 
hareketleri daha bilinçli hâle gelir. Ayrıca 
artık sizin sesiniz onun için herhangi bir ses 
değildir. Bebeğinizle konuşmaya ve ona sık 
sık ismini söylemeye devam etmelisiniz.
3. AY: Bu ay bebeğinizin favori oyuncakları 
çıngıraklı bir balık ya da yumuşak bir 
battaniye olacak. Onu rahatlatmak 
istiyorsanız sevdiği oyuncağını yanında 
bırakın! Ayrıca siz onun yanına yaklaşınca 
heyecanlanacaktır, sizi tanıdığını ifade 
etmeye çalışıyor!
4. AY: Bebeğinizle konuştukça size cevap 
vermeye çalışmasını izlemenin keyfini 
çıkarın! Ayrıca bebeğiniz dördüncü ayda 
aynalarla oldukça barışık olacak. Aynadaki 
yansıması ilgisini çekecek ve kendisine 
gülümseyecek. Sesli çıngıraklar bu ayın 
favorisi olmaya aday.

MONTH 1:  Your baby will sleep for around 15-
18 hours a day, her arm and leg movements 
are merely reflexes. You can place brightly 
colored toys in her pram or on your lap to get 
her attention.
MONTH 2:  Your baby will slowly begin to 
recognize you. She’ll lose some of her 
reflexes, while her movements become 
more conscious. Moreover, for your baby, 
your voice is no longer just any voice, so you 
should speak to her and repeat her name 
every chance you get.
MONTH 3:  This month, your baby’s favorite 
toy might be a fish-shaped rattle or a soft 
blanket. If you want to calm your baby down, 
place her favorite toy beside her! Plus, if 
your baby gets excited when you approach, 
it means she’s trying to tell you that she 
recognizes you!
MONTH 4:  Enjoy watching your baby as she 
tries to answer when you speak to her! In the 
fourth month, mirrors will be your baby’s 
best friend. She’ll be intrigued by her own 
reflection, and she’ll smile at herself. Toys 
that make noise will be this month’s favorite.

Kendisini önemli ve  
 özel hisseder,

Stresle daha kolay 

 daha kolay  

Feel important and  
 

Feel loved, 
Cope better with  

 stress, 
Find it easier to  

Hint
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5. AY: Bu ay bebeğinizin taklit yeteneğini 
keşfedebilirsiniz. Beşinci ayda ona bol bol 
müzik dinletin, farklı tür müzikleri ayırt 
edebildiğini göreceksiniz. Bebeğiniz sabahları 
uyandığında kendi kendine oynuyorsa, 
akşam uyurken yanına sevdiği oyuncakları 
koyabilirsiniz.
6. AY: Bebeğinizin size en büyük mutluluğu 
yaşatacağı aylardan biri! Bol bol “bababa” 
ya da “annnne” gibi sözcükler duyacaksınız, 
ne mutlu size! Ayrıca çiğnemek için sert ve 
soğuk nesneleri ağzına götürecektir, bunda diş 
çıkartmasının etkisi oldukça büyük. Size karşı 
son derece sempatik fakat yabancılara karşı bir 
o kadar mesafeli olacak.
7. AY: Artık seslendiğinizde size bakan bir 
minik var karşınızda. Bol bol “Ce-e” oyunu 
sizi bekliyor. Bu ayda bebekler yetişkinleri 
daha fazla izleyerek sebep-sonuç ilişkisini 
öğrenmeye başlar. Aranızdaki bağı daha 
da kuvvetlendirmek için birlikte şarkılar 
söyleyebilir, hayvan seslerini taklit edebilir ve 
renkli, resimli kitaplar gösterebilirsiniz.
8. AY: Bu ay eline aldığı tüm nesneleri yerlere 
fırlatma zamanı! Kendi ayakları üzerinde 
durma çabaları ise gözlerinizi yaşartabilir. 
Aile bireyleri ile arasından su sızmazken, 
yabancılara karşı soğuk duracağı bir ay daha 
sizi bekliyor.

MONTH 5:  This month, you might discover 
your baby’s talent for imitation. If you play a 
lot of music in the fifth month, you’ll see that 
she can tell the difference between different 
types. If your baby likes to play with toys when 
she wakes up, you can place her favorites next 
to her while she’s asleep in her bed the night 
before.
MONTH 6:  This month, you’ll be experiencing 
one of a parent’s greatest joys! How happy 
you’ll be to hear “mama” and “dada” so often! 
Your baby will also be teething, so you’ll catch 
her trying to put hard and cold objects in her 
mouth to chew on. She’ll be extremely friendly 
towards you, but just as wary of strangers.
MONTH 7:  Now your little one will be able to 
turn towards you when you call her name. Long 
peek-a-boo sessions await! In their seventh 
month, babies spend more time watching 
adults in order to learn about “cause-and-
effect”. To strengthen your bond with your 
baby, you can sing songs, make animal sounds 
and look at colorful picture-books together.
MONTH 8:  This month it’s time to grab hold 
of everything and fling it to the ground! Your 
baby’s attempt to stand up on her own might 
bring you to tears. While your baby will be very 
friendly towards family members, it will be 
another month before she warms to strangers.

- 

- 

STEP-BY-STEP EDUCATION SET





9. AY: “Ce-e” oyununu biraz daha 
genişletip ellerinizle yüzünüzü kapatın ve 
“Ben neredeyim?” diye sorun. Yüzünüzü 
açtığınızdaki heyecanı görülmeye değer 
olacak. Bu dönemde bebeğiniz sorunları 
çözmeye başlayacak, istediği oyuncağa 
ulaşmak, önündeki engelleri aşmak için 
tüm gücünü kullanacaktır. Bebeğinizin 
duygusal, motor, dil ve zihinsel gelişiminin 
temelleri bu ayda atılır. Ona özel olarak 
hazırlanmış aktivite kutuları, hem 
eğlenmesine hem de kolay öğrenmesine 
katkı sağlar.
10. AY: Artık bebeğiniz sizi dinlemeyi çok 
seviyor, tadını çıkarın. Ayrıca hafızası 
da giderek güçlenmeye başlayacaktır. 
Oyuncaklarla yapılan aktiviteler 
ilgisini fazlasıyla çekecek. Bu süreçte 
rutinler de bir o kadar önemli. “Evet” ve 
“Hayır”ın birbirine karışmamasına özen 
göstermelisiniz.
11. AY: İleride iyi bir okur olması sizin bu 
ayki sabrınıza bağlı. Bebeğiniz bu ayda 
kitap sayfalarını yırtmaya, çekiştirmeye 
ve parmaklarını aralara koymaya çalışacak 
ama siz sabırlı bir şekilde okumaya devam 
etmelisiniz.
12. AY: Bu ay eşyaların ismini 
söylediğinizde onun gözlerine daha 
dikkatli bakın, hangi eşyayı söylediğinizi 
anlayacaktır. Artık görüş mesafesi ve netliği 
de yetişkinlerle aynı düzeyde.

MONTH 9:  Play a more advanced version of 
“peek-a-boo” by covering your face with your 
hands and asking, “Where am I?” It will be 
worth it to see your baby’s delight when you 
reveal your face. During this time, your baby 
will begin to solve problems, using all her 
strength to get a hold of a favorite toy and 
overcome any obstacle in front of her. The 
foundations for your baby’s emotional, motor, 
linguistic and mental development will be laid 
this month. Activity boxes geared especially to 
her developmental level will let her have fun 
and learn at the same time.
MONTH 10: You can revel in the fact that your 
baby really likes listening to you now. Her 
memory will also get stronger every day, and 
she’ll be interested in playing games with 
different toys. Also, this is a time when it’s very 
important to establish routines. Take special 
care to establish a firm difference between 
“yes” and “no”.
MONTH 11:  Whether or not your baby becomes 
a good reader in the future depends on your 
patience this month. She might try to tear out 
the pages from books, grab them from your 
hands or poke her fingers through the pages, but 
you should be patient and just keep on reading.
MONTH 12:  This month, when you say the names 
of things, look closer into your baby’s eyes, and 
you’ll realize she’s understood what you’re 
talking about. By now, her range of vision and 
ability to focus are similar to those of an adult.

- 

- 

-

Hint

a 
apatın ve 
zünüzü 

e değer 
runları 
ncağa 
ak için 
inizin

elişiminin 
olarak 

m 
mesine 

meyi çok -

-

Hint
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Doç. Dr. 

 Çukurambar Mah. 

 +90532 050 32 23

www.ibrahimsakcak.com
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Çağımızın en önemli sağlık sorunlarından 
olan Diyabet (Şeker) hastalığı temelde 2 farklı 
tiptedir. Bunlardan tip 1 denilen ve doğuştan 
insülin salgılayan hücrelerin yokluğu sonucu 
ortaya çıkan şeker hastalığı çocukluk çağında 
teşhis edilir ve hasta ömür boyu insülin 
kullanmak zorunda kalır.  Tip 1 Diyabet 
hastalığı; Başarı oranları yüksek olmamakla 
birlikte pankreas nakli veya pankreas hücresi 
nakli ile tedavi edilebilmektedir. 

Şeker hastalarının % 90’dan fazlasını 
oluşturan Tip 2 grubu ise ameliyatla tedavi 
edilebilmektedir. Ülkemizde son 3-4 yıldır 
yaygınlaşmaya başlayan bu ameliyatla eğer 
uygun hastaya yapılırsa % 92 oranında tamamen 
iyileşme sağlamaktadır. 

Şeker hastalığı nedeniyle yapılan 
ameliyatlarda amaç ince barsağın distal 
denilen alt kısmını devreye sokarak insülin 
salgısını artıran ve insülin direncini azaltan 
hormonların salgısını artırmaktır. Bu amaçla 
yapılan ameliyatlardan başlıcaları Roux-
en-Y Gastrojejunostomi, Mini Gastric By 
Pass, Jejunoileal By Pass, Duodenal Switch+ 
Biliopankreatic Diversiyon dur. Temelde benzer 
etkileri olan bu ameliyatlardan hangisinin 
yapılacağına cerrahın deneyim, tecrübe ve 
bilgisini hastasıyla paylaştıktan sonra karar 
verilmesi gerekir. Ancak özellikle Mini Gastric 
By Pass güvenli olması ve etkinliğinin de yüksek 
olması sebebiyle daha çok tercih edilmektedir.

Şeker hastalığı ameliyatında amaç ince barsağın 
alt kısımlarını sindirim sisteminde öne 
çıkarmak amaçlanmaktadır. Bu sayede barsağın 
bu kısmından salgılanan GLP-1, Substans YY, 
P Selektin gibi hormonların salgısının artışı 
sağlanmaktadır. Bu hormonlar kandaki şeker 
seviyesini ayarlayan insülin hormonuna olan 
direnci azaltarak etki göstermektedirler. Bu 
nedenler ameliyat sonrası etki hemen ortaya 
çıkar ve zamanla giderek artar. Genellikle bir ay 
sonra diyabete elveda denilir. Günde 150 ünite 

insülin enjeksiyonu yapan kişi 2. günden itibaren 
15-20 ünitenin kan şekerini düşürdüğünü fark 
edecektir. Yaklaşık 1 ay sonrada insülin ihtiyacı 
tamamen yok olur. Oral antidiyabetik dediğimiz 
ilaçları ise 3-4 ay süreyle kullanmak gerekebilir. 

Genellikle hastalarımızın özellikle yakınları ve 
bazı sağlık personelleri tarafından ilacını kullan 
niye kendini riske atıyorsun gibi telkinler olduğu 
hastalarımızdan bize iletilmektedir. Ancak 
bilimsel veriler bunun aksini göstermektedir. 
Obezite veya şeker hastalığı birlikte veya ayrı 
ayrı olan insanların ortalama ömrü en az 15 yıl 
kısalmaktadır. Kalp krizi, böbrek yetmezliği, 
yüksek tansiyon nedeniyle ani ölümler çok sık 
yaşanmaktadır ve bu durum doğal bir ölüm 
olarak kabul edilmektedir. Oysaki bu kişiler bu 
hastalıkları taşımamış olsa daha sağlıklı ve uzun 
ömürlü olacakları bir gerçektir. Ameliyatlarda 
risk yüzde birlerin altındadır. Bu konuda tüm 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok deneyimli 
ve başarılı cerrahlar bulunmaktadır. Her gün 
riskle yaşamaktansa bir kez bu riske girip ömür 
boyu rahat etmek. Tercihi yapmak gerekir.

Bu ameliyat malasef her şeker hastasına 
yapılamıyor. Hastaların ancak yüzde 60-70’i bu 
ameliyata uygun çıkıyor. Bunun için kliniğimize 
gelen hastaya bazı testler uyguluyoruz ve bunun 
sonucunda karar veriyoruz. Bu süreç bir gün 
sürüyor. Ameliyat için uygun olduğu belirlenen 
hasta, hastaneye yatırılıp Anestezi uzmanının 
ve Endokrinoloji uzmanının muayenesinden 
sonra ameliyata alınıyor. Ameliyat bir buçuk 
saat kadar sürüyor. Genellikle yoğun bakım 
ihtiyacı olmuyor. Aynı gün yatağına alınan 
hasta yürütülüyor. Ertesi gün ağızdan sıvı 
gıdalar başlanıp günler içinde normale yakın 
beslenmeye geçiliyor. Hasta erken doygunluk 
hissettiği için eskisine göre çok daha az gıda ile 
doyuyor. Bu süreçte vitamin tableti başlanıyor. 
Kilo verme süreci bitince bu da kesiliyor. Ancak 
vitamin B12 ayda bir iğne olarak kas içine 
yapılıyor. Ameliyattan bir hafta sonra rahatlıkla 
iş hayatına ve sosyal yaşama başlanabiliyor.
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Holiday Don’t  Let Your Holiday
Poke a Black Hole in Your Budget

YAZI / BY Güçlü KAYRAL -  

TAT L 
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Araştırmalara göre, tatil planları yapanların 
başvuru kaynakları arasında internet açık ara 
ilk sırayı alıyor. Uçak bileti, tur satın alacak ya 
da otel rezervasyonu yaptıracakların yüzde 
72’si öncelikle internetten araştırma yapıyor. 
Araştırma aşamasının ardından yapılan otel 
rezervasyonlarında da online’ın payı her 
geçen yıl artıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
verilerine göre, Türkiye’de 4 bin 248 bakanlık, 
3 bin 13 de belediye belgeli turistik tesis 
bulunuyor. Bu tesislere internet üzerinden 
yapılan rezervasyonların sayısı son beş yılda 
yüzde 75 oranında artmış. 2010’da 84,4 milyon 
olan online rezervasyon sayısı 2015 sonunda 
148,3 milyona ulaşmış. Bu tercihin en önemli 
nedenlerinden birinin ise ucuz tatil olanağı 
olduğu biliniyor. İnternetten satın alınacak 
da olsa iyi bir otel ya da tatil köyünde bir 
hafta, 10 gün yapılacak tatilin aile bütçesinde 
neden olacağı “kara delik” birçok kişinin ortak 
derdi. Aile bütçesi için çok önemli bir kalem 
olan tatil harcamalarının asgari seviyede 
tutulması için dikkat edilmesi gerekenleri 
şöyle sıralayabiliriz.

 - Research shows the internet to be one of the 
leading sources people turn to when planning 
a holiday. Around 72% of people who purchase 
plane tickets, book tours, or make hotel 
reservations do so after an online search. The 
proportion of people who go on to book hotels 
online after they’ve done their initial research 
is increasing every year. According to data from 
the Turkish Ministry of Culture and Tourism, 
Turkey has 4,248 establishments providing 
ministry-certified tourist accommodations and 
an additional 3,013 establishments that are 
registered with local municipalities. In the past 
five years, online reservations at these facilities 
have increased 75%, from 84.4 million in 2010 
to 148.3 million in 2015. One of the main reasons 
for choosing to book online is the discounted 
prices. Even when purchased online, a week-to-
10-day holiday at a good hotel or resort can tear 
a “black hole” in the family budget. This is a 
shared concern for many. So, we’ve lined up some 
tips to help keep spending to a minimum for the 
family holiday, which can account for a rather 
significant portion of the family budget.
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Tatil rezervasyonunu online siteler üzerinden yapın. Birçok tatil sitesi çok ciddi 
kampanyalar düzenliyor. Ne kadar bilgili olursanız o kadar ucuza konaklama 
olanağı yakalarsınız. 

-  Book your holiday on line. There are many sites, some of which offer significant 
promotional discounts. The more informed you are, the better your chances of 
landing a great hotel deal. 

Transpor tation-Included Options

Seyahat acentesi ulaşım dâhil seçeneği 
sunuyorsa mutlaka değerlendirin. Hele tatil 
planlamanız son dakikaya kaldıysa ve havayolu 
ile gitmek zorundaysanız, ulaşım dâhil 
seçenekleri üzerinde durun.

 - If the travel agent offers an option that 
includes transportation, give it serious 
consideration. Especially if you’re making last-
minute plans and have to travel by plane, that’s 
the option to go for.

lifestyle
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Comparison shopping

Oteller acentelerle ayrı ayrı anlaşma 
yaptıkları için otel fiyatları acenteler 
arasında farklılık gösterebilir. Karşılaştırma 
sitelerini kullanarak acenteler arasında 
en uygun fiyatı vereni bulmak mümkün. 
Ayrıca oteller de online rezervasyon 
yaptığından acente fiyatı ile otelin kendi 
fiyatı da mutlaka kıyaslanmalı.   

- Because hotels make separate deals with 
different travel agents, the price for the same 
hotel can differ among agents. Use websites 
that compare prices to find the travel agent 
with the best price option . Don’t forget to 
take a look at the hotel’s website and com-
pare its own online options with those of the 
travel agents.
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SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜMESLEK YÜKSEKOKULUFAKÜLTELER

HUKUK FAKÜLTESİ
‣ Hukuk

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
‣ Psikoloji

‣ İngilizce Öğretmenliği

‣ Türk Dili ve Edebiyatı

‣ Adalet

‣ Çocuk Gelişimi

‣ Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik

‣ Halkla İlişkiler ve Tanıtım

‣ Dış Ticaret

‣ Bankacılık ve Sigortacılık

‣ Sağlık Kurumları İşletmeciliği

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
‣ Özel Hukuk

‣ Kamu Hukuku

‣ Psikoloji

‣ İngiliz Dili Eğitimi

‣ Türk Dili Edebiyatı

‣ İşletme Yönetimi (MBA)

 

DOKTORA PROGRAMLARI
‣ İşletme

‣ İngiliz Dili Eğitimi
YABANCI DİL HAZIRLIK OKULU

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
‣ Uluslararası Ticaret ve Lojistik

‣ Uluslararası Finans ve Bankacılık

‣ Uluslararası İşletme

‣ Uluslararası İlişkiler

www.cag.edu.tr
cag@cag.edu.tr 444 1 CAG Yaşar BAYBOĞAN Kampüsü Adana-Mersin

Karayolu Üzeri 33800 Yenice / MERSİN



YABANCI   
International websites

İnternette artık yerli-yabancı kavramı kalmadı, online tatil rezervasyonu 
yapabileceğiniz yabancı siteler de var. Bunların çoğunluğu Türkçe yayın 
yaparak Türk otelleri için çok rekabetçi fiyatlar verebiliyor.

- There’s no such thing as foreign or local on the internet anymore. You can 
book your vacation with international websites, most of which offer a Turkish 
language option and competitive prices for hotels in Turkey.

YABANCI  
International websites

İnternette artık yerli-yabancı kavramı kalmadı, online tatil rezervasyonu 
yapabileceğiniz yabancı siteler de var. Bunların çoğunluğu Türkçe yayın
yaparak Türk otelleri için çok rekabetçi fiyatlar verebiliyor.

- There’s no such thing as foreign or local on the internet anymore. You can 
book your vacation with international websites, most of which offer a Turkish 
language option and competitive prices for hotels in Turkey.

lifestyle

Pick the slow season

Yaz tatili için Temmuz-Ağustos dönemi, uzun 
bayram tatilleri; kış tatili için de yılbaşı ve 
sömestr fiyatların en yüksek olduğu dönemler. 
Bunların dışına çıkıldığında fiyatların ciddi bir 
şekilde düştüğünü göreceksiniz.  

- Prices are highest for summer holidays in 
July and August, over long religious holidays, 
and around New Year’s and between school 
semesters in the winter. When you look outside 
these times, you’ll find some serious discounts.
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Add Flavor To Your Flight With Light Summer Specials 

At Pegasus, you have 
the right to choose! 

Pegasus, Pre-Order (uçuş öncesi satış) 
menüsüyle ravioliden deniz mahsullerine,
şnitzelden suşiye uzanan 20’den fazla yemek 
alternatifiyle misafirlerine gökyüzünde lezzet 
dolu bir seyahat deneyimi yaşatıyor. Yaz 
döneminde daha hafif menü seçenekleriyle 
uçuşunuzu tatlandırmak için Pegasus’un Pre-
Order menüsüne göz atabilir ve dilediğiniz 
yiyeceği uçuşunuzdan en az 24 saat öncesinde 
kadar f lypgs.com’dan satın alabilirsiniz. 

Yaza özel hafif bir lezzet arıyorsanız 
Pegasus’un pre-order menüsünde yer alan 
düşük kalorili menü alternatifini ya da salata 
çeşitlerini seçebilirsiniz.

Pre-Order Yapmadiysaniz Üzülmeyin
Pegasus, pre-order yapmayan misafirlerine 

de seyahatleri sırasında istedikleri yiyeceği 
seçme özgürlüğü sunuyor. Koltuk ceplerinde 
yer alan Pegasus Cafe menüsünden uçuşunuz 
sırasında tatmak istediğiniz yiyecek ve içecekleri 
seçebilirsiniz. Üstelik Pegasus Cafe menüsü, 
çok kısa bir süre önce daha keyifli bir seyahat 
deneyimi yaşamanız için yenilendi.  Artık 
kendinize en uygun menüyü indirimli fiyatlarla 
oluşturabilmeniz mümkün.

Pegasus’s Pre-Order menu presents our guests 
with the opportunity for a tasty trip through the 
skies with a menu that includes more than 20 
choices off meals, from ravioli to seafood, and 
from schnitzel to sushi. To add flavor to your flight 
during the summer months with lighter meal 
options, you can take a look at the Pegasus Pre-
Order menu and order your choice of meal up to 
24 hours prior to your flight through flypgs.com.

If you’re looking for a lighter alternative to 
freshen up your summer, you can opt for the low-
calorie meal option or choose one of the salads on 
the menu.

If You Haven’t Pre-Ordered, Don’t Worry.
Pegasus also provides its guests who haven’t 

pre-ordered the opportunity to order food during 
their flight. You can order food and drink during 
your flight from the Pegasus Cafe menu, which is 
located in the seat pocket in front of you. What’s 
more, the Pegasus Cafe menu was recently 
revamped to give you an even more enjoyable 
flight experience. Now, you’re able to put together 
a meal that’s just right for you at discounted 
prices.
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Turkish Style Spinach Pastry, 
Feta, Balkan and Cream 

Butter, Freshly Baked Bread.
Breakfast is served during our 

occasionally be unavailable.

8.00

Chocolate &
Vanilla Cake

7 Days Cacao
Creme Croissant

3.00

Get tea
for free

Save up to 

‘ya varan indirim1.00

4.00
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Some products may not be available due to high demand. 
Thank you for your understanding.

EN

We accept credit cards.

ENTR

Grilled Meatball Menu

servis edilir

Served with Shepherd's Salad, 
Turkish Dessert "Revani"

11.00

Grilled Meatball Menu

Ekmek

Grilled Meatballs with Vegetables and 
Bulgur Rice, Shepherd's Salad, Turkish 
Dessert "Revani", Freshly Baked Bread

11.00

 

Add beverageChoose your meal

Schnitzel Menu

Chicken Schnitzel with Sauteed Potatoes 

Mousse, Freshly Baked Bread  

 

11.00

Grilled Beef Fillet Menu

Grilled Beef Tenderloin Steak with Rosemary 
Sauce, Mixed Vegetables and Anna Potatoes, 
Seasonal Salad, Ganache Roll with Whipped 
Cream, Freshly Baked Bread

15.00
Ücretsiz
Free

Add Beverage

Feta Cheese Sandwich

6.00

Save up to 

‘ya varan indirim2.00

8.00

Peynirli ve Kuru Domatesli Sandwich*
Cheese & Dried Tomato Sandwich*

Chicken Sandwich

5.00

5.00

Feta Cheese Sandwich

Vegetable & Cheese Wrap

Mini Fit Sandwich

5.00

3.00

4.00

TR

Please note that the type of the sandwich breadmay vary depending on availability at the point of departure.
EN
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Bu Lezzetler için
Delicious Flavours on

Gökyüzünün En Lezzetlisi!
Tastiest on-board menu of them all!

 Yeni kombo menüler 

 

Nesquik 

Eti Çocuk Seti

ds Set
Crax, Cin, Puf, Petito

Eti Çocuk Seti veya 

Mini Sandwich
Cappy / Nesquik4.00

2.00

2.00

3.00

Save up to 

‘ya varan indirim2.00

Mini Sandwich

3.00
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Specials 



Izmir’s 
mouth-watering               

local 
restaurants

DAMAK  C AT LATAN 
ESNAF LOKANTALARI
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54,99 TL

54.99 TL.

FLY WITH  
PEGASUS
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Balmumu Dükkân-Lokanta
İzmir’in neredeyse simgesi olmuş Reyhan 
Pastanesi’nin hemen karşı sokağında sizi 
lezzetli bir mutfak bekliyor. Burası İzmir’in 
yeni lezzet duraklarından ama eminiz ki kısa 
sürede vazgeçemeyeceğiniz bir yer olacak. 
Neden mi? Çünkü işin başında damak 
zevkine çok güvendiğimiz ve hayatını mutfağa 
adayan bir isim var: Ahmet Güzelyağdöken. 
Kendisi, mutfağını “Evsel, annesel ve yöresel” 
diye tanımlıyor. Tezgâhındaki yemekleri 
evlerde bulmak zor, birçoğu çok zahmetli ve 
unutulmuş tarifler. Sıklıkla değişen menüdeki 
Paşa böreği, Alaşehir kapama, keşkek, kerevizli 
uykuluk ve has hoşafın tadına doyamadık. 
Servis edilen ekmekler ise tatlı mayadan. 
Kültür Mahallesi, Plevne Bulvarı, 1388 Sokak, 
No: 5/C, Konak/İzmir

Balmumu Shop and Restaurant
A tasty venue awaits you on the street right across 
from Reyhan Patisserie, which is practically an 
Izmir icon. This place is one of the newer joints 
in Izmir, but we’re sure it won’t be long before 
it becomes one of those places not to be missed. 
Why? Because it’s run by someone with a culinary 
palate that has our faith and who has dedicated his 
entire life to cooking: Ahmet Güzelyağdöken. He 
defines his own cuisine as “Homey, maternal and 
local”, but the dishes he’s serving are not ordinary 
home cooking; most of them are complicated, 
forgotten recipes. We couldn’t get enough of the 
Paşa pastry, Alaşehir stew, “keşkek (wheat stew)”, 
sweetbreads with celery and stewed fruit. The 
menu changes often, and the bread they serve 
is made with chick-pea yeast. Kültür Mahallesi, 
Plevne Bulvarı, 1388 Sokak, No: 5/C, Konak/İzmir
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BALMUMU
LOKANTA

YAZI / BY YENIHAYAT



İzmir sınırları içindeki esnaf lokantaları 
arasında en sevdiklerimizden biri. Gerçek bir 
esnaf lokantası, soru işaretsiz ve kusursuz. 1955 
yılından beri hizmet veren işletmenin başında 
üçüncü kuşağın temsilcileri var. Tereyağlı, 
zeytinyağlı yemeklerin kokusu dükkâna adım 
attığınızda burnunuzda bitiyor. Zeytinyağlılar 
için ayrı bir paragraf gerekiyor ama günlük çıkan 
30 çeşit yemekten fırsat kalacağını sanmıyoruz. 
Yemeğe hangi tatlıyla nokta koyacağınızı da sizin 
için düşündük. Bizim tercihimiz lor tatlısı, size 
de tavsiye ederiz. Çaylar da müessesenin ikramı. 
Gaziosmanpaşa Bulvarı, 1369 Sokak, No: 11, 
Konak/İzmir

This is one of our favorite low-key neighborhood 
eateries anywhere within the Izmir city limits. 
A truly unpretentious local place, without a 
single flaw. It has been open since 1955, and it’s 
currently being managed by the third generation 
of the same family. The scent of dishes loaded 
with butter or olive oil reaches your nose the 
minute you walk in the door. It would take an 
entire paragraph to do justice to the olive-oil 
dishes alone, but if we start, we won’t have time 
to get through the rest of the menu, considering 
the kitchen turns out 30 different dishes fresh 
each day. We had you in mind when we were 
trying to decide on which dessert to choose to 
finish up the meal. We settled on a “lor” cheese 
pudding, and we’d recommend it to you as well. 
And the tea is on the house. Gaziosmanpaşa 
Bulvarı, 1369 Sokak, No: 11, Konak/İzmir

UGUR 
LOKANTASI
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Yarım asırlık tecrübeye sahip Onur Lokantası, 
sokak arasına gizlenmiş esnaf lokantalarından. 
Karşıyaka’da olması sebebiyle uzak olduğunu 
düşünmeyin, bir vapur ve biraz yürüyüşle 
bu lezzetlere ulaşabilirsiniz. Biz hep öyle 
yapıyoruz. Kemik suyunda pişen işkembe ile 
kelle-paça çorbasının yıllardır müdavimleri 
varmış. Öğle saatlerinde dükkânda yer, öğleden 
sonra da yemek bulmak zor. Size tavsiyemiz 
yemeğe az bir çorba ile başlamanız çünkü 
menü fazla iddialı. Ekşili köfte, etli enginar ve 
sebzeli kokoreç arasında kalmanız kuvvetle 
muhtemel. Belki ustadan alacağınız yardım 
seçimizi kolaylaştırır. Son tavsiyemizse şu: Krem 
karamele yer bırakmayı unutmayın!
Goncalar Mahallesi, 6028 Sokak, No: 37/A, 
Karşıyaka/İzmir

Onur Restaurant
It’s one of those well-hidden restaurants, but 
half a century of experience lies behind its 
doors. Don’t think that it’s too far away just 
because it’s in Karşıyaka – you can reach some 
delicious meals with just a ferryboat ride and a 
bit of walking. That’s what we do, anyway. There 
are regulars who stop by just for the tripe soup 
and “kelle-paça” offal cooked in marrow broth. 
An empty table is hard to find during lunch 
hours, and it’s even harder to find any food left 
afterwards. The menu is jam-packed, so we 
recommend starting out with just a bit of soup. 
It’s highly likely that you’ll be stuck between 
the sour meatballs, meaty artichoke stew and 
lamb’s intestines with vegetables. If you can’t 
make up your mind, maybe you can ask for the 
chef’s recommendation. One last word of advice: 
Don’t forget to leave room for the crème brulee! 
Goncalar Mahallesi, 6028 Sokak, No: 37/A, 
Karşıyaka/İzmir

ONUR 
LOKANTASI
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LIGHT AND DELICIOUS SUMMER CAKES

Çay saatlerimizin vazgeçilmez lezzetlerinden olan keki 

We lightened up the delicious cakes that form an essential 
part of tea time without any sacrifice to taste. Below are the 
recipes for four unbelievably light and tasty cakes.

Kek
POUNDCAKE 

WITH
PRESERVED 

FRUIT

Kekleri

MALZEMELER
2 adet yumurta

 

PREPARE: 

INGREDIENTS

FOR THE SAUCE

lifestyle
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MARBLE CAKE

MALZEMELER
3 adet yumurta

 

PREPARE: 

lifestyle
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Kiraz 
Soslu Kek 

POUNDCAKE 
WITH CHERRY 

SAUCE

MALZEMELER
3 adet yumurta

 

PREPARE: 

INGREDIENTS

lifestyle
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Limon 
Soslu 

Browni 
BROWNIE WITH 
LEMON SAUCE

MALZEMELER
4 adet yumurta

 

PREPARE: 

4 eggs

lifestyle
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SEYAHATTE BAKIMSIZ KALMAYIN
Take Care While Travelling

DUCRAY 
MELASCREEN 

PHOTO-AGING SPF 

Ducray Melascreen 
Photo-Aging SPF 
50+ Hand Cream

 

The ingredients in 
this cream help fade 

spots caused by 
sunlight and lend 

elasticity to the skin, 
while its SPF 50+ 
factor protects 

hands from aging 
due to sun 
exposure.

 50 ML, 45 TL

 KLORANE MANGO 

Klorane Mango 
Extract Repair Oil 

Spray

 

This product 
nourishes, 

strengthens, repairs 
and cares for your 
dry and damaged 

hair whilst 
protecting it from 

the harmful UV rays 
of the summer sun. 

 125 ML, 44 TL

  MUSTELA 

Mustela Sun Spray

A high-tolerance, 
hypo-allergenic 

product that 
protects the skin 

against the harmful 
rays of the sun. 

protection against 
UVA and UVB rays 
that doesn’t irritate 

 200 ML, 89,90 TL

TM 

KREM
NanoblurTM Cream 

TM 

This water-based 
nanoblurTM cream 

contains no 
perfumes or 
parabens. It 

quickly reduces 
the appearance of 
wrinkles, fine lines, 
widened pores and 

at Watson’s stores. 

 30 ML 49,90 TL

 SOLAIT 

50+ GFK
Solait Moisturizing 
Sunscreen Lotion 
For Babies SPF 

50+

Formulated 

protect your baby’s 

of the sun, this 
lotion both 

balances moisture 
and protects your 
baby’s skin from 

sunburn. 

 30 ML 49,90 TL

lifestyle
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UÇUŞ AĞIMIZ 
Our Flight Network

... Pegasus Airlines Scheduled International Flights
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UÇUŞ AĞIMIZ 
Our Flight Network

... Information about passenger rights

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

 

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

 I Pegasus Airlines Scheduled Domestic Flights

BULGARİSTAN

SURİYE IRAK

İRAN

ERMENİSTAN

AZERBAYCAN

GÜRCİSTAN
KARADENİZ

AKDENİZ

YUNANİSTAN

KKTC

İstanbul

Edremit

İzmir

Denizli

Bodrum

Dalaman Antalya
Gazipaşa

Konya

Adana

Kahramanmaraş

Gaziantep
Şanlıurfa

Mardin
Diyarbakır

Malatya

Kayseri

Nevşehir

Elazığ

Muş Van

Erzurum

Trabzon

Erzincan
Kars

Sivas

Amasya

Samsun

Ordu

Kastamonu

Ankara

Batman

Hatay
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ONLINE CHECK-IN

ONLINE CHECK-IN

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

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

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

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

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

 Havaalanında daha az kuyruk beklersiniz.
 Varsa, bagajlarınızı size özel ayrılmış Pegasus Online Check-in 

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

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

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

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

It’s easy and completely free to complete your check-in 

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

SADECE EL BAGAJI
ONLY HAND BAGGAGE

CAN

231



SIVI TAŞIMA KURALLARI

 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.

Each passenger may carry one transparent 
plastic bag.

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

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

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

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

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

their bags. 

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

 Su, şurup, içecekler 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.

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

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

sıvı miktarına bakılmaksızın geçirilmesine 
müsaade edilmez.

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

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

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

sağlayacaktır.

 Özel durumlar göz önünde bulundurularak 
kısıtlamada bir takım istisnalar uygulanacaktır. 
Örneğin bebekle seyahat eden yolcuların 
seyahat süresince yetecek miktarda mama, süt 
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. 

Hava yolu ile seyahat edecek 

liquids that air travellers are allowed to 

apply for domestic and international 
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 Bottled OLIVE OIL, MOLASSES, HONEY can be carried as 
checked baggage only at the aircraft hold.

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

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

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

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

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

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

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

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

5 KG 5 KG

5 KG
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MİSAFİRLERİMİZ İÇİN ÖNEMLİ HATIRLATMALAR
Important Reminders for Our Guests

234 

Welcome on Board! 

Kabin ekibinin söylediklerine 
uyun. 

 

uyun. 

No 
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REF.: IATA - Guidance on Unruly Passenger Prevention and Management BKL-SEC-002 Rev.00 - 24.06.2016
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SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI, TRANSFER MİSAFİR YÖNLENDİRME TABLOSU
Guidance Board For Transfer Guests  From Sabiha Gökçen Airport

HAYIR  I  NO

HAYIR  I  NO

HAYIR  I  NO

EVET  I  YES

EVET  I  YESEVET  I  YES

EVET  I  YES

Is it an 
international 

Have you Have you 

International Line Domestic Line} }

Immediately clear 

As soon as you get your  boarding pass

Proceed to passport 

Welcome to International Arrivals

DO YOU HAVE A 



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

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

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

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

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

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

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

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

 

board an international 

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

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

237



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. 

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

 

238 

BİLGİ
Info

abroad can also use 



SUDOKU
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KOLAY Easy ORTA Medium

 Help the pilot

2 8 3 5 9

7 3 5

6 1 7 3 4

3 1 2

9 6 8 2 4 1

2 5 4

1 7 8 2 4

3 4 7

2 8 1 9 3

9 3 8

1 4 3 5

3 2

4 6 5

8 5 7 4

7 6 3

4 7

9 2 6 8

2 7 9



ÇENGEL BULMACA

Resimdeki
şarkıcı

Verimli

Lider

Geçinme,
geçim

Çanakkale
ilçesi
Burun 
iltihabı

Boru sesi

Kertenkele
derisi

Neşeli
Kuzu sesi

Bir ilimiz

Güvence

Arka

Asur’un
başkenti

Aceleci

Kapçık-
meyve

Arıtılmış

Bir renk

Valide
Doğum 
yaptıran

kadın

Tembih 
sözü

Ses yitimi

Cariye İnce yapılı

Meslek
Bir davete

uyma

Macera

Bir süs
köpeği türü

Ağustos
gülü, 

yaban gülü
Bir nota

Tuzağa
düşürülen

şey
İhtimal

Öbür yan

Belirti
Tembellik

Müzik yazısı

Lisan
Radyumun

simgesi

Zabıt
Bir ay adı Kategori,

zümre

Ön çalışma

Çanakkale’de
antik kent

Kanuni
Ceylan

Yiyeceği
ortak

toplantı

Gelenek
Madeni ip

Kuramlar

Razı olma

Bir tür yaygı

Lahza

Feza

Sürüngen
bir hayvan

Uçuş Bilgi
Bölgesi Başkan

Düşünüp
söyleme
özelliği

Akıcı, sıvı

Saldırı,
hücum

Aşamasız
asker

Rüzgar

Akla uygun

Ayak

Şiirde
dörtlük

Genişlik

Bir meyve

Soru sözü

Sinirli
Mekansız

Bir balık
türü

Ceyhan’ın
ünlüleri
Derince
çanak

Dogma, nas

Alanı geniş

Açıkgöz

Beyaz

Kalça
kemiği

Pus

Yılan
Genç irisi

Endonezya
plaka imi

Olumsuzluk
veren bir

önek

Tarla sınırı

Özenli
Teori İlkel bir

tarım aracı

Bir kıta adı

BY 
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CROSSWORD

Actress in
the picture 

Give off, 
as light 

Money 
dispenser 

A salt of hyd-
riodic acid 

German
statesman 

Nonsexual 

Apply 

Seen with
attention 

Target 
A fluid 

product of
inflammation 

Designer
Karan 

Inhabitant 
of Zaire 

Inquire 

Floor 
covering 
Make a 

loud noise 

Any 
external
parasitic 
organism 

City in
Kenya 

Ate

All of the
mankind 
U.N. wor-
kers' grp. 

Opposing mi-
litary forces 
Data stor-

age site 

Cartridge
contents 
"Anything

...?" 

Equipped
for use with
electricity 

In poor
health Big time List 

preceder 

Assume 

Part of a list 
Baby Willing to

face danger 

Hot pot 
Kind of
palm 

Kind of code 
Like a

pitcher's
perfect
game 

Maui 
dance 

Hollywood
favorite 

Burdened Additionally 
A served ball

that skims
along close

to the ground 

In the raw 

Milky white
gem 

Cattle call 

Dilly 

Ballad

Telepathy
and such 

Steal from 

Darling 
A small 
hole in a
fortified

wall 

Secret 
store Helicopter

Male 
possessive

pronoun 

Nobel 
Peace 

Prize city 

Difficult
An uncul-

tured, 
rude troub-

lemaker 
Marker

"... next?" 

Bottom line 

Church 
song 

"Losing My
Religion"

rock group 
Bluish gray 

Crunchy
sandwich 
"Enigma

Variations"
composer 

Utah lilies 

Ship's 
accountant 

Bull 
markets 

Lion's
lunch,
maybe 

Video file
extension Bother 

Rotten 

...-tzu 
It's definite 

Star 
followers Dress (up) 

Small boat
powered by

pedalling 

Hybrid 
between

grapefruit
and man-

darin orange 

Recently
married

man 
Shipping
hazard 

Court 
matter 
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Resimdeki
şarkıcı

Verimli

Lider

Geçinme,
geçim

Çanakkale
ilçesi
Burun 
iltihabı

Boru sesi

Kertenkele
derisi

Neşeli
Kuzu sesi

Bir ilimiz

Güvence

Arka

Asur’un
başkenti

Aceleci

Kapçık-
meyve

Arıtılmış

Bir renk

Valide
Doğum 
yaptıran

kadın

Tembih 
sözü

Ses yitimi

Cariye İnce yapılı

Meslek
Bir davete

uyma

Macera

Bir süs
köpeği türü

Ağustos
gülü, 

yaban gülü
Bir nota

Tuzağa
düşürülen

şey
İhtimal

Öbür yan

Belirti
Tembellik

Müzik yazısı

Lisan
Radyumun

simgesi

Zabıt
Bir ay adı Kategori,

zümre

Ön çalışma

Çanakkale’de
antik kent

Kanuni
Ceylan

Yiyeceği
ortak

toplantı

Gelenek
Madeni ip

Kuramlar

Razı olma

Bir tür yaygı

Lahza

Feza

Sürüngen
bir hayvan

Uçuş Bilgi
Bölgesi Başkan

Düşünüp
söyleme
özelliği

Akıcı, sıvı

Saldırı,
hücum

Aşamasız
asker

Rüzgar

Akla uygun

Ayak

Şiirde
dörtlük

Genişlik

Bir meyve

Soru sözü

Sinirli
Mekansız

Bir balık
türü

Ceyhan’ın
ünlüleri
Derince
çanak

Dogma, nas

Alanı geniş

Açıkgöz

Beyaz

Kalça
kemiği

Pus

Yılan
Genç irisi

Endonezya
plaka imi

Olumsuzluk
veren bir

önek

Tarla sınırı

Özenli
Teori İlkel bir

tarım aracı

Bir kıta adı

Z Ş Y T Ş M T
S E M E R E L İ E V E G E N

R A F İ N E A N A E M İ
G R İ N İ Z E K N A R İ N

İ Ş İ C A B E T F İ N O
N E S T E R E N D O A V
Ö T E N O T A

İ Z R A D İ L
E T Ü T A H U

T R U V A Y A S A L
T E L R I Z A

A N A N E K İ L İ M
A N T F I R

U Z A Y A K A R
A K I N Y P E N N E

E R L A M E K A N E A İ
İ H A T A L I A K S İ S

U Y A N I K T O R A M A N
A N K U R A M S A B A N

İ T İ N A L I A M E R İ K A

Actress in
the picture 

Give off, 
as light 

Money 
dispenser 

A salt of hyd-
riodic acid 

German
statesman 

Nonsexual 

Apply 

Seen with
attention 

Target 
A fluid 

product of
inflammation 

Designer
Karan 

Inhabitant 
of Zaire 

Inquire 

Floor 
covering 
Make a 

loud noise 

Any 
external
parasitic 
organism 

City in
Kenya 

Ate

All of the
mankind 
U.N. wor-
kers' grp. 

Opposing mi-
litary forces 
Data stor-

age site 

Cartridge
contents 
"Anything

...?" 

Equipped
for use with
electricity 

In poor
health Big time List 

preceder 

Assume 

Part of a list 
Baby Willing to

face danger 

Hot pot 
Kind of
palm 

Kind of code 
Like a

pitcher's
perfect
game 

Maui 
dance 

Hollywood
favorite 

Burdened Additionally 
A served ball

that skims
along close

to the ground 

In the raw 

Milky white
gem 

Cattle call 

Dilly 

Ballad

Telepathy
and such 

Steal from 

Darling 
A small 
hole in a
fortified

wall 

Secret 
store Helicopter

Male 
possessive

pronoun 

Nobel 
Peace 

Prize city 

Difficult
An uncul-

tured, 
rude troub-

lemaker 
Marker

"... next?" 

Bottom line 

Church 
song 

"Losing My
Religion"

rock group 
Bluish gray 

Crunchy
sandwich 
"Enigma

Variations"
composer 

Utah lilies 

Ship's 
accountant 

Bull 
markets 

Lion's
lunch,
maybe 

Video file
extension Bother 

Rotten 

...-tzu 
It's definite 

Star 
followers Dress (up) 

Small boat
powered by

pedalling 

Hybrid 
between

grapefruit
and man-

darin orange 

Recently
married

man 
Shipping
hazard 

Court 
matter 

E A B A B A D
E M I T R U G E P I Z O A

M O M B A S A H U M A N S
H A D E N E M I E S I N K

W I R E D I L L E R A
A D O P T C O D D L E C

I T E M S A G O
S S P E N A L

N O H I T M O
N U D E L A D E N

L O W L A Y
O P A L P S I R

E P O S L O
C A C H E Y O B

C H I T S T A C O
W H O S P U R S E R U P S

P S M E L L Y T H E
I M P A L A M A G I T O G

P E D A L O T A N G E L O
G R O O M B E R G R E S
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ORTA MediumKOLAY Easy

Help the pilot

5 2 6 7 1 9 3 4 8

9 1 8 4 6 3 5 7 2

3 7 4 5 2 8 6 9 1

1 4 3 8 9 7 2 6 5

8 9 5 6 3 2 7 1 4

7 6 2 1 5 4 8 3 9

6 8 1 3 4 5 9 2 7

4 5 9 2 7 6 1 8 3

2 3 7 9 8 1 4 5 6

2 8 3 4 5 7 9 1 6

7 1 4 6 3 9 8 5 2

5 9 6 2 1 8 7 3 4

8 4 7 3 6 1 5 2 9

9 6 5 8 7 2 3 4 1

3 2 1 5 9 4 6 7 8

1 7 8 9 2 3 4 6 5

6 3 9 1 4 5 2 8 7

4 5 2 7 8 6 1 9 3
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DENiZi iYLE 
YAZIN SEYAHAT Bi’ 

NOTHING LIKE 
SUMMER FOR 

YOUR HOLIDAY: 
SUN, SEA 

AND SAND!

Her şey çözülür!
Tabii mükemmel bir uykuyla…
En yaygın 5 uyku problemini çözmek için
Uluslararası Uyku Kurumu ile birlikte tasarlanan
Serta Perfect Sleeper ile uykusuzluk gidiyor,
mükemmel uyku geliyor.

• Uykuda fazla hareketi azaltır.

• Sırta ve omurgaya destek verir.

• Uykuda vücut ısısını dengeler.

• Çiftlerin birbirini rahatsız etmesini önler.

• Yatak ve yatak kenarları çökmeye dirençlidir.




