


H e r  e k r a n d a  s i z i n l e

3 aylık hediye
Netflix sadece
Vodafone Red’de

Vodafone

Ödüllü orijinal dizi ve filmlerin 
keyfini çıkarın.

NETFLIX ORİJİNAL DİZİSİ

Tüm bölümler şimdi yayında

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



Mehmet T. NANE
Pegasus Hava Yolları 
Genel Müdürü
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SAYGIDEĞER MİSAFİRLERİMİZ
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun
Pegasus Hava Yolları olarak kadınların iş hayatındaki rolüne ve eşitlik 
ilkesine verdiğimiz önemi simgelemek adına Ağustos 2016’da Birleşmiş 
Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women’s Empowerment 
Principles – WEPs) platformuna dünyada katılan ilk havayolu şirketi 
olduk. Platforma katılmamızla beraber Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni, 
yönetim kurulumuzdan tedarik zincirimize kadar her noktaya dâhil etme ve 
uygulama konusundaki niyetimizi ortaya koyuyoruz. Pegasus Ailesi adına 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, hayatın her alanında varlıklarını 
hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımıza saygılarımı sunuyorum. 

İki ödül kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz
Siz değerli misafirlerimize daha iyi hizmet verebilmek için gösterdiğimiz 
çabayı ödüllerle taçlandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.  Bu çerçevede 
son olarak bu yıl üçüncü kez düzenlenen Dünya Turizm Forumu (World 
Tourism Forum) kapsamında verilen Dünya Turizm Ödülleri’nde (World 
Tourism Awards) “En iyi Düşük Maliyetli Hava Yolu” ödülünü kazandık. 
Uçuşlarınızda bizi tercih ettiğiniz için teşekkür eder, mutluluğumuzu 
sizlerle de paylaşmak isteriz. Pegasus olarak yenilikçi bakış açımızı tüm 
alanlarda benimsediğimizin bir göstergesi olarak finansman alanında 
da bir ödül kazandık. Ulaşım finansmanı konusunda dünyanın önde 
gelen yayınlarından olan “Global Transport Finance” dergisinin her yıl 
düzenlediği ve küresel olarak ulaşım alanında gerçekleştirilen finansman 
projelerinin değerlendirildiği “Global Transport Finance Awards”ın ödül 
töreninde 2016 yılında Çin’in en büyük bağımsız uçak kiralama şirketi 
olan China Aircraft Leasing Group Holdings Limited (CALC) firmasıyla 
yaptığımız iki uçaklık A320ceo uçak finansmanı anlaşması, “Yılın En İyi 
JOLCO Uçak Finansmanı” ödülüne layık görüldü. Bu anlaşma ile dünyada 
ilk kez bir leasing firması bir havayolu şirketine kiraladığı uçağı JOLCO 
yöntemiyle finanse etti ve böylece Pegasus olarak inovatif bir finansman 
çözümüne imza atmış olduk.  

Lefkoşa-Diyarbakır arası direkt uçuşlarımız başladı
Uçuş ağımız içerisinde yer alan farklı noktaları direkt seferlerle bağlamak 
ve misafirlerimizi sevdiklerinin yanına en kolay yoldan ulaştırmak için 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Misafirlerimizi 28 Şubat 2017’den itibaren 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa ile Diyarbakır arasında 
haftanın dört günü karşılıklı seferlerimizle uçurmaya başladık. 
Mart ayında sevdiklerinizle yeni anılar biriktirmek için 40 ülkede 
100 noktaya uzanan uçuş ağımız içerisinden dilediğiniz şehre seyahat 
edebilirsiniz. Keyifli uçuşlar.

DEAR GUESTS
Celebrating March 8 International Women’s Day
As a sign of the importance we give to the principles of equality and the role 
of women in the workplace, in August 2016, Pegasus Airlines became the first 
airlines in the world to join the United Nation’s Women’s Empowerment 
Principles (WEPs) platform. In becoming part of this platform, we want to 
publicly express our intentions of including everyone, from our board of 
directors through our supply chain, in the implementation of the WEPs. 
Speaking for the Pegasus Family, I would like to present my best wishes on the 
occasion of March 8 International Women’s Day and pay my respects to the 
women whose presence we feel in all areas of life and who make us who we are.

Experiencing the joy of winning two awards
We are experiencing the joy of receiving awards in recognition of the hard 
work we’ve made to improve the services we provide to you, our valued guests. 
As a culmination of our efforts, we received the award for “Best Low-Cost 
Airlines” at the World Tourism Awards. The awards were given out as part 
of the World Tourism Forum, which took place this year for the third time. 
We want to share with you our joy in receiving this award and thank you 
for choosing to fly with us. In an indication of how we at Pegasus embrace 
innovation in all areas, we also received an award in the area of financing. The 
Global Transport Finance Awards are organized annually by the magazine 
Global Transport Finance, one of the world’s leading publications in the 
sphere of transportation financing, in order to recognize financing projects 
that have been completed in the area of international transportation. At 
the awards ceremony, our 2016 financing agreement with China’s largest 
independent aircraft leasing company, China Aircraft Leasing Group Holdings 
Limited (CALC), for two A320CEO aircraft was honoured with the award 
for “Best JOLCO Aircraft Financing of the Year”. With this agreement, 
Pegasus put its signature on an innovative financial solution, as the agreement 
represents the first time anywhere in the world that a leasing company has 
used JOLCO to finance an aircraft leased to an airline. 

Lefkoşa-Diyarbakır direct flights have begun
We’re continuing our efforts to provide direct service between the different 
points within our flight network and to ensure our customers can reach their 
loved ones by the easiest route possible. As of February 28, 2017, our guests 
have been able to fly between Lefkoşa, the capital of the Turkish Republic of 
Northern Cyprus, and Diyarbakır four days a week.
In March, you’ll be able to accumulate new memories with your loved ones 
by travelling to the city of your choice from among the 100 locations and 40 
countries of our flight network. Enjoy your flight.
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GENEL KOORDİNATÖR
General Coordinator

Sibel DEMİRTAŞ 
sibeld@groupmedya.com

KREATİF DİREKTÖR 
Creative Director

Halil ÖZBAYRAK 
halilo@groupmedya.com

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ 
Managing Editor

Sema USLU 
semau@groupmedya.com

GÖRSEL YÖNETMEN 
Art Director
Yavuz AYDIN 

yavuza@groupmedya.com

EDİTÖRLER 
Editors

Şule KÖKTÜRK
sulek@groupmedya.com

Batuhan SARICAN
batuhans@groupmedya.com

Gizem KIRCA
gizemk@groupmedya.com

Zekiye YARAŞ MERİÇ
zekiyem@groupmedya.com

Sude ORHAN
sudeo@groupmedya.com

FOTOĞRAF Photo
Hakan AYDOĞAN 

Erhan TARLIĞ

ÇEVİRİ-DÜZELTİ 
Translation-Proofreading (TR-EN) 

Deborah SEMEL DEMİRTAŞ, 
İdil KARACADAĞ, Özgür BİRCAN

REKLAM SATIŞ 
ve PAZARLAMA 
ADVERTISING
Tel: 0212 224 93 30 (pbx) 
Faks: 0212 224 86 46

REKLAM GRUP 
BAŞKAN YARDIMCILARI
Advertising Group Vice 
Presidents
Selim EREM
selime@groupmedya.com
Işıl BAYSAL TURAN
isilb@groupmedya.com

REKLAM DİREKTÖRÜ
Advertising Director
Göktuğ Bedri EVREN
goktuge@groupmedya.com

REKLAM MÜDÜRÜ          
(BÖLGE SORUMLUSU) 
Regional Advertising Manager
Kerim AÇIKGÖZ
kerima@groupmedya.com

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

ETKİNLİK VE PROJE 
DİREKTÖRÜ
Event&Project Director
Güneş EREN 
gunese@groupmedya.com

REKLAM GRAFİK
Advertorial Graphic
Mesut ÖZTÜRK
mesuto@groupmedya.com

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Contact Us

YÖNETİM 
MANAGEMENT

YAPIM-YAYIN
PRODUCTION & PUBLISHING

İmtiyaz Sahibi PUBLISHER
Group Medya ve Bilgi Teknolojileri AŞ Adına Nevzat ÇALIŞKAN (Sorumlu) 

nevzatc@groupmedya.com

Pegasus Hava Yolları Adına Katkıda Bulunanlar CONTRIBUTORS
Banu KARAMUK, Özge BAŞEFE KARBEYAZ, Merve YENİEV

Yönetim Yeri MANAGEMENT OFFICE
Group Medya ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. 

Halaskargazi Cad. Sait Kuran İş Merkezi No: 145 Kat: 4, 34381, Şişli / İstanbul 
Tel: 0212 224 93 30(pbx) Faks: 0212 224 86 46

groupmedya.com

BASKI PRINTING 

PROMAT Basım Yayın San. ve Tic. A.Ş. Orhangazi Mahallesi 1673. Sokak No: 34 Esenyurt-İstanbul Tel: 0212 622 63 63
info@promat.com.tr  www.promat.com.tr

BASKI YERİ VE TARİHİ-PUBLISHING PLACE AND DATE İstanbul, Şubat, 2017 / February, 2017
YAYIN TÜRÜ - PUBLICATION GENRE Yerel Süreli Yayın / National Periodical Publication ISSN: 2149-8547

(*) 0888 228 12 12 numaramız tüm kullanıcılar için (Türk Telekom mobil, 
Türk Telekom ev telefonu, Turkcell, Vodafone) ücretlendirme periyodu 
(vergiler dâhil) saniye olarak hesaplanıp DK 1,5 / TL olarak operatörünüz 
tarafından faturanıza yansıtılacaktır. 
(**) Operasyonel nedenlerden dolayı yaşanan sefer iptalleri ve sefer saat 
değişiklikleri için 0850 250 67 02 numaramız Türk Telekom’a ait sabit 
hatlardan yapılan aramalarda DK/ 0,1459 TL olarak ücretlendirilir.
GSM abonelerinin tarifesindeki sabit hat veya her yöne dakikalarından 
düşürülürken, tarifede dakika kullanımı yok ise kullanılan operatörün 
sabit arama ücretine göre faturalandırılmaktadır.
(***) İtalya’da, çalışma saatlerimiz Pazartesi-Cuma 09.00 – 13.00 ve 
14.00 – 18.00 saatleri arasındadır.
(****) Ücretlendirme operatörünüz tarafından belirlenen mobil tarife 
üzerinden uygulanacaktır.

(*) Calls to our 0888 228 12 12 number from all network providers (Turk Telekom 
mobile, Turk Telekom landline, Turkcell, Vodafone) are calculated on a second-by-
second basis at a rate of 1.5TL per minute (taxes included) and will be reflected in the 
bill from your provider.
(**) If there has been a cancellation or changes due to operational reasons, you can 
call us at 0850 250 67 02. Calls are 0,1459 TL per minute from Turk Telekom landlines. 
Mobile charges vary according to network operator, but if you have a package which 
includes an allowance for minutes, your call will be covered by those
(***) In Italy, our working hours are between 09.00-13.00 and 14.00-18.00 from 
Monday to Friday.
(****) Charges will be applied by your network provider based upon your mobile 
calling plan.

ÇAĞRI MERKEZİ CALL CENTER

REZERVASYON HATTI (*)  0888 228 12 12
KAYIP EŞYA  0850 250 02 24

ALMANYA BİLET HATTI - GERMANY TICKET LINE  069120063505
İNGİLTERE BİLET HATTI - UK TICKET LINE  03333003500   
FRANSA ÇAĞRI MERKEZİ - UK  0170060140
İTALYA - ITALY  0645226934   
İSPANYA BİLET HATTI - SPAIN TICKET LINE  9 11123877 
HOLLANDA- NETHERLANDS  0 202626924
NORVEÇ- NORWAY  21959265
DANİMARKA - DENMARK  78774491
İSVEÇ- SWEDEN  0 840308782
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ - UNITED ARAB EMIRATES 043578128
LÜBNAN BİLET HATTI - LEBANON 01369869
İSVİÇRE BİLET HATTI - SWITZERLAND TICKET LINE 0445510018
UKRAYNA BİLET HATTI - UKRAINE TICKET LINE 0800505510
GÜRCİSTAN BİLET HATTI - GEORGIA TICKET LINE 0322400040
ROMANYA BİLET HATTI - ROMANIA TICKET LINE 0213079175
IRAK (ERBİL) BİLET HATTI - IRAQ (ERBIL) TICKET LINE 07508955020
KOSOVA BİLET HATTI PBX - KOSOVO TICKET LINE PBX  038225810
KAZAKİSTAN BİLET HATTI - KAZAKHISTAN TICKET LINE 07508955020
AVUSTURYA BİLET HATTI - AUSTRIA TICKET LINE 012675322
İSRAİL BİLET HATTI - ISRAEL TICKET LINE  037208299  
KUVEYT BİLET HATTI - KUWAIT TICKET LINE  22447709  
BAHREYN BİLET HATTI - BAHRAIN TICKET LINE  17212033 
KATAR BİLET HATTI - QUATAR TICKET LINE  44421807 / 44420961
AZERBAYCAN - AZERBAIJAN  0125980598 / 0705980598 / 0555980598 
/0505980598 
MISIR (HURGHADA/ SHARM EL-SHEIKH )- EGYPT TICKET LINE  
01006038901 / 01000068070
RUSYA - RUSSIA TICKET LINE  +74996092878
KKTC - NORTH CYPRUS  0090 850 250 6777
DİĞER ÜLKELER - OTHER COUNTRIES  0090 850 250 67 77

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

FLYPGS.COM Magazine, Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. adına Group Medya ve Bilgi 
Teknolojileri A.Ş tarafından T.C. yasalarına uygun olarak yayımlanmaktadır.  
FLYPGS.COM  Magazine’nin isim ve yayın hakkı Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.’ye 
aittir. Dergide yayımlanan yazı, fotoğraf ve illüstrasyonların her hakkı saklıdır. Kaynak 
gösterilmeden alıntı yapılamaz. Yazıların sorumluluğu yazarlara, yayınlanan ilanların 
sorumluluğu ise sahiplerine aittir.
FLYPGS.COM Magazine is published for Pegasus Airlines by Group Medya ve Bilgi Teknolojileri Inc. 
in accordance with the laws of the Turkish Republic. The name and publishing rights of 
FLYPGS.COM Magazine are held by Pegasus Airlines. All rights are reserved that  pertain to 
the written materials, photographs and illustrations published in the magazine. Nothing in this 
magazine may be borrowed or reproduced without full credit being given to the source. The 
written materials are the sole responsibility of each of the writers, and the advertisements 
published in the magazine are the sole responsibility of each advertiser.
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18 I KUKLALAR İZMİR’DE
        PUPPETS IN İZMİR
İzmir Uluslararası Kukla Günleri, 2-19 Mart 
tarihlerinde gerçekleşiyor.
İzmir International Puppetry Days takes place 
between March 2-19.

20 I ADANA KARNAVALLA      
        ŞENLENİYOR
 ADANA CELEBRATES CARNIVAL
Baharda Adana’yı kaplayan portakal çiçekleri, 
şehre baharın tazeliğini, güzelliğini ve 
kokusunu getiriyor. 
In springtime, Adana is covered in orange 
blossoms, filling the city with the beautiful, fresh 
scent of the season. 

24 I DELHİ’YE BAHAR GELİYOR
 SPRING COMES TO DELHI
Holi Festivali, binlerce kişiye unutamayacakları 
anlar yaşatıyor.
Holi Festival offers unforgettable moments to 
thousands.

26 I MODIGLIANI LONDRA’DA
 MODIGLIANI IN LONDON
Tate Modern, Amedeo Modigliani’nin 
eserlerini sanatseverle buluşturuyor.
The Tate Modern is presenting exhibit of the 
works of the Italian artist Amedeo Modigliani.

30 I OSLO’DA KAYAK FESTİVALİ
 OSLO SKI FESTIVAL
Holmenkollen Kayak Festivali, 10-12 Mart 
tarihlerinde Oslo’da gerçekleşiyor.
Holmenkollen Ski Festival in Oslo takes place 
between 10-12 March.

 PORTRE PORTRAIT

64 I CANER CİNDORUK
Oyuncu Caner Cindoruk, Flypgs.com 
Magazine’in bu ayki konuğu oldu. 
Actor Caner Cindoruk is our guest this month at 
Flypgs.com Magazine.
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 SEYAHAT 
          TRAVEL

82 I STOCKHOLM SİZİ BEKLER
 STOCKHOLM AWAITS YOU
İskandinavya’nın gözbebeği Stockholm, sizi 
büyüleyici bir coğrafyaya davet ediyor.
The fascinating geography of Stockholm, the 
pride of Scandinavia, is calling you. 

88 I MASAL ÂLEMİ HALLSTATT
 ENCHANTING HALLSTATT
Minik olduğuna bakmayın onun; Hallstatt’ın 
insanı büyüleyen, boyundan büyük bir 
dünyası var. 
Don’t be put off by its tiny size: Hallstatt 
holds a world of enchantment that is bigger 
than you think.

94 I  VİYANA’DA 3 GECE 4 GÜNE 
          NELER SIĞAR?
           WHAT FITS INTO 3 NIGHTS 
          AND 4 DAYS IN VIENNA?
Viyana’da 3 gece 4 güne neler sığdırabilirsiniz? 
Denemeye hazır mısınız?
What would you fits into 3 nights and 4 days in 
Vienna? Are you ready to try?

   YAŞAM VE STİL            
        LIFESTYLE

102 I  MÜREKKEP VE ÇAY İLE 
           EŞSİZ DÜNYALAR
            UNIQUE WORLDS CREATED 
             WITH INK AND TEA 
Slobodan Dan Paich, eşsiz hayal dünyasını 
kendine has üslubuyla tablolara yansıtıyor.
Slobodan Dan Paich brings his imagination 
to life on canvas in a unique style all his own.

108 I  LYON’DA GASTRONOMİK 
           SENFONİ: SIRHA
            A SYMPHONY OF 
           GASTRONOMY IN LYON: SIRHA
Gastronomi dünyasının gözü kulağı, Lyon 
Eurexpo’daki Sirha’ya çevriliydi. 
The world of gastronomy had its eyes and 
ears trained in Sirha at Lyon Eurexpo.

110 I  DOĞA DOSTU TARIM   
           ECO-FRIENDLY FARMING 
babaminbahcesi.com, iyi tarım 
uygulamalarını tercih ederek sağlıklı ve 
kaliteli ürünleri sofranıza getiriyor.
babaminbahcesi.com serves healthy and high-
quality products to your table by using eco-
friendly agricultural practices.
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Dünyanın Müziği 
Ankara’da
Ankara Dünya Müzikleri Festivali, üçüncü yılında dünya 
müziğinin güçlü isimlerini ağırlıyor. Altus Kültür-Sanat tarafından 
düzenlenen festival, 5 Mart Pazar günü Portekizli müzisyen Teresa 
Salgueiro’nun konseriyle başlıyor. 6 Mart’ta eğlenceli etno-müzik 
performansıyla Güney İtalyalı Ambrogio Sparagna, 7 Mart’ta 
Cezayir’in dünyaca ünlü sesi Souad Massi, 8 Mart’ta Tunus’un 
efsanevi sufi caz sanatçısı Dhafer Youssef ve 9 Mart’ta keman 
virtüözü Şanlıurfa kökenli İspanyol Ara Malikian sahne alıyor. 
Festivalin son günü olan 10 Mart’ta, Yemen topraklarından süzülen 
kadim ezgileri, groove, funk, mambo, hatta deep soul ile buluşturan 
ve müziğini “Yemen Blues” olarak tanımlayan İsrailli vokalist Ravid 
Kahalani, Ankaralı müzikseverlerle buluşuyor. Festival, Ankara 
Fransız Kültür Merkezi, İtalyan Büyükelçiliği, Portekiz Büyükelçiliği 
ve İsrail Büyükelçiliği iş birliği ile gerçekleştiriliyor.  ALTUSORG.COM

FESTİVAL FESTIVAL
Trend ••• hot wire

W O R L D  M U S I C  I N  A N K A R A
Now in its third year, the Ankara World Music Festival 
welcomes musicians from around the world. The festival, 
which is organised by Altus Culture and Arts, begins on 
Sunday, March 5 with a concert by Portuguese musician 
Teresa Salgueiro. On March 6, Southern Italian Ambrogio 
Sparagna will be performing a fun blend of ethnic music, and 
world-famous Algerian singer Souad Massi will be giving a 
concert on March 7. Dhafer Youssef, the legendary Sufi jazz 
musician from Tunisia, takes the stage on March 8, and on 
March 9, there’s a concert by Ara Malikian, a violin virtuoso 
from Spain, whose roots go back to Şanlıurfa. On March 10, 
the final day of the festival, Israeli vocalist Ravid Kahalani will 
be performing his “Yemeni Blues”, a unique blend of traditional 
Yemeni melodies, groove, funk, mambo and even deep soul. 
The festival is supported by the French Cultural Centre in 
Ankara as well as the Italian, Portuguese and Israeli Embassies. 
ALTUSORG.COM
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PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Ankara’ya

haftanın her 
günü her şey 

dâhil 49,99 TL’den 
başlayan fiyatlarla 

uçabilirsiniz.
You can fly to 
Ankara from 

İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport 

with Pegasus’ daily 
flights; all-inclusive 

prices start at
49.99 TL.

FLY WITH  
PEGASUS



For more information please contact: reservations.bodrum@nikkibeachhotels.com

NIKKI BEACH RESORT & SPA BODRUM  T: +90 252 211 2700

NIKKIBEACHHOTELS.COM NIKKIBEACHHOTELBODRUMNBRSBODRUM NIKKIBEACHHOTELBODRUM NIKKIBEACHHOTEL

Let’s celebrate life together and 
make it contagious.

Season opening May 18, 2017
Love feeling new.
Live the moment.
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İzmir’in Tadı 
Damağınızda 
Kalacak
Doğası ayrı havası ayrı güzel İzmir’de bir de üstüne çikolata 
festivali olunca, şehrin tadına hiç doyum olmayacak. 
İzmir Çikolata Festivali, 31 Mart-2 Nisan tarihleri arasında, 
Bayraklı sahilinde, La Vie Nouvelle’de gerçekleştirilecek. 
Geçen yıl “İzmir Coffee Festival”ı da düzenleyen festivalin 
organizatörleri Next Organizasyon ve Ateş Event’in “çikolata 
hakkında tüm bildiklerinizi unutturmak” gibi bir iddiası var. 
Festivalde, çikolatanın günümüzdeki formuna kavuşana 
kadar kat ettiği tarihi yolu öğrenirken, Türkiye Aşçılar 
Federasyonu (TAFED) Milli Takım şeflerinin eğitmen olarak 
katıldığı çikolata ve çikolatalı ürünler temalı atölye ve 
söyleşilere de katılabileceksiniz. Konserler, dans gösterileri, 
sokak gösterileri, oyunlar, defileler, yarışmalar ve sürpriz 
hediyelerle, bu festivalin tadı damağınızda kalacak.  
IZMIRCIKOLATAFEST.COM

FESTİVAL FESTIVAL
Trend ••• hot wire

T H E  S W E E T  T A S T E  O F  I Z M I R 
I N  Y O U R  M O U T H
Izmir has got great weather and beautiful nature. Add to that 
a chocolate festival, and now the city has got more than 
enough for everyone. “Forget everything you know about 
chocolate” is the slogan of the Izmir Chocolate Festival, 
which will take place between 31 March and 2 April at 
La Vie Nouvelle on the seaside at Bayraklı. The festival is 
being organised by Next Organisation and Ateş Event, the 
same companies behind last year’s Izmir Coffee Festival. 
Visitors to the chocolate festival will learn about the historic 
journey of chocolate that brought it to its present form, 
and chefs from the Turkish Culinary Union (TAFED) will 
be leading workshops and discussions on chocolate and 
chocolate products. With concerts, dance shows, street 
performances, games, fashion shows, competitions and 
surprise giveaways, this festival is sure to leave a sweet 
taste in your mouth. IZMIRCIKOLATAFEST.COM

PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
İzmir’e

 haftanın her günü 
her şey dâhil 
49,99 TL’den 

başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.
You can fly to

İzmir from İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Airport with 
Pegasus’ daily 

flights; all-inclusive 
prices start at

49.99 TL.

FLY WITH  
PEGASUS
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Kuklalar Köprüleri 
İzmir’de Kuruyor
“Kukla Köprüler Kurar” sloganıyla bu yıl 11’incisi düzenlenen 
İzmir Uluslararası Kukla Günleri, 20 ülkeden 40 kukla 
tiyatrosu topluluğunu İzmirlilerle buluşturuyor. 2-19 Mart 
tarihleri arasında gerçekleştirilen festivalde, topluluklar 
gösterilerini İzmir ve ilçelerindeki 45 kapalı ve açık mekânda 
sahneliyor. Kuklayı bir bütün olarak ele almayı amaçlayan 
ve 65 bin seyirciye ulaşılması hedeflenen festival; sergi, 
atölye çalışmaları ve daha birçok etkinlikle İzmir ve çevresini 
bir renk cümbüşüne çeviriyor. Amerikalı kukla sanatçısı 
Margarita Blush’tan “Performansta Objeler ve Materyaller”, 
Güney Koreli sanatçı Hyunsan Jo’dan “Özgün ve Yaratıcı 
Olmak” ve çocuklar için “Çorap Kukla Atölyesi” atölye 
çalışmaları, festival etkinliklerinden yalnızca birkaçı.  
I Z M I R K U K L A G U N L E R I . C O M

FESTİVAL FESTIVAL
Trend ••• hot wire

P U P P E T S  B U I L D  B R I D G E S  I N  I Z M I R
“Puppets Build Bridges” is the theme of this year’s Izmir 
International Puppetry Days. Now in its 11th year, the 
event will bring together 40 puppet theatres from 20 
countries between March 2-19, with puppet troupes 
staging performances at 45 different indoor and outdoor 
venues in and around Izmir. The festival, which aims to 
explore all aspects of puppetry, is expected to draw in 
a total audience of 65,000. With exhibitions, workshops 
and many other events, the festival will liven up Izmir 
and its surroundings. Among the various events taking 
place during the festival are workshops on “Objects 
and Materials in Performance” by American puppeteer 
Margarita Blush and “Being Unique and Creative” by South 
Korean artist Hyunsan Jo, as well as a “Sock Puppet 
Workshop” for kids. I Z M I R K U K L A G U N L E R I . C O M





Adana Karnavalla 
Şenleniyor
Baharda Adana’yı kaplayan portakal çiçekleri, şehre 
baharın tazeliğini, güzelliğini ve kokusunu getiriyor. Portakal 
ağaçlarının çiçek açtığı dönemde düzenlenen ve şehrin 
iç açıcı havasıyla bütünleşen Uluslararası Portakal Çiçeği 
Karnavalı’nın beşincisi bu yıl 4-9 Nisan tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek. Yurt içinden ve yurt dışından binlerce 
kişiyi Adana’da buluşturan karnavalda, geçmiş yıllarda olduğu 
gibi yine binlerce kişi rengârenk kostümleriyle Adana’nın 
meydanlarında olacak. Kentin hemen her yerinde kültürel ve 
sanatsal aktivitelerin gerçekleştirileceği karnaval boyunca 
sokak gösterileri, dans gösterileri, üniversite müzik gruplarının 
konserleri, halk oyunları gösterileri, bando gösterileri ve spor 
müsabakaları izlenebilecek.  NISANDAADANADA.COM

KARNAVAL CARNIVAL
Trend ••• hot wire
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A D A N A  C E L E B R A T E S  C A R N I V A L
In springtime, Adana is covered in orange blossoms, filling 
the city with the beautiful, fresh scent of the season. 
Between 4-9 April, just at the time when the weather 
in Adana is beginning to turn and the blossoming is at 
its height, the city will be hosting the Fifth International 
Orange Blossom Carnival. The Carnival brings together 
thousands of people from inside and outside of Turkey, 
and just as in previous years, the main squares of 
Adana will be filled with thousands of people dressed in 
colourful costumes. Cultural activities and arts events 
are organized in most parts of the city throughout the 
carnival. Visitors will be able to enjoy street shows, 
folkloric and other dance performances, concerts from 
university music groups, band performances and sports 
competitions.  NISANDAADANADA.COM

PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Adana’ya

 haftanın her günü 
her şey dâhil 
59,99 TL’den 

başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.
You can fly to
Adana from 

İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport 

with Pegasus’ daily 
flights; all-inclusive 

prices start at
59.99 TL.

FLY WITH  
PEGASUS
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Milano'yu 
Palyaçolar 
Sarıyor!
İtalya’nın kültür başkentlerinden Milano’nun sokakları, 
1-4 Mart tarihlerinde Palyaço Festivali ile şenleniyor. 
İlk kez 2006’da düzenlenen etkinlik, bu yıl “Hayat 
güzeldir” temasıyla, dünyanın dört bir yanından gelen 
60 sanatçının sahne ve sokak şovları ile yaratıcı 
atölyelere ev sahipliği yapıyor. Milano Palyaço 
Festivali kapsamındaki birbirinden renkli 120 etkinliğin 
başrollerini ise elbette palyaçolar, cambazlar ve 
makyözler üstleniyor. Kentin 21 farklı noktasına 
yayılarak sokakları saran bu neşeli festivale yine 
binlerce kişinin katılımı bekleniyor. MILANOCLOWNFESTIVAL.IT

FESTİVAL FESTIVAL
Trend ••• hot wire

M I L A N O  S E N D S  I N  T H E  C L O W N S !
Between 1-4 March, the Clown Festival will be livening 
up the streets of Milano, one of Italy’s capitals of 
culture. First organized in 2006, the festival this 
year welcomes 60 artists from all over the world for 
stage and street performances as well as creativity 
workshops, all under the theme of “Life is Beautiful”. 
Naturally, it’s the clowns, acrobats and make-up 
artists who are the stars of the Milan Clown Festival, 
which features a total of 120 exciting events. With 21 
diffferent stations set up throughout the city streets, 
this lively festival is once again expecting thousands of 
visitors. MILANOCLOWNFESTIVAL.IT

PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Milano’ya

 haftanın her günü 
her şey dâhil 
49,99 USD’den 

başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.
You can fly to
Milano from 

İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport 

with Pegasus’ daily 
flights; all-inclusive 

prices start at
49,99 USD.

FLY WITH  
PEGASUS
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Delhi Sokaklarına 
Bahar Geliyor
“Renklerin Festivali” adıyla da bilinen geleneksel Holi Festivali, 
13 Mart’ta tüm Hindistan’da kutlanırken, en renkli ve coşkulu 
etkinliklere Delhi şehri sahne oluyor. Sadece Hindistan’da 
değil, Hint diasporasının yaşadığı tüm dünya şehirlerinde de 
kutlanan festival, baharın gelişini ve “iyinin kötü karşısındaki 
zaferini” simgeliyor. Hint kültürünün önemli bir parçası olan 
Holi’nin kökleri, yedinci yüzyıl Sanskrit draması Ratnavali’ye 
dayandırılıyor. Festival boyunca etrafa saçılan canlı ve pastel 
tonlardaki boyalar, rengârenk görüntüler yaratırken, daha 
önce bolca kullanılan kimyasal boyaların çevre ve insan 
sağlığına zararları sebebiyle son yıllarda doğal boya kullanımı 
teşvik ediliyor. Dans şovları ve yerel lezzetlerin eklenmesiyle 
büyük bir açık hava partisine dönüşen festival, binlerce kişiye 
unutamayacakları anlar yaşatıyor.  HOLIFESTIVAL.ORG

FESTİVAL FESTIVAL
Trend ••• hot wire

S P R I N G  C O M E S  T O  T H E
S T R E E T S  O F  D E L H I
Known as the “Festival of Colours”, all of India celebrates 
Holi on 13 March, but it’s in the streets of Delhi that the 
most colourful, lively events take place. And it’s not just in 
India: the Indian diasporas in cities throughout the world 
celebrate the festival, which represents the coming of 
spring and “the victory of good over evil”. An important 
part of Indian culture, Holi has its roots in the Sanskrit 
drama Ratnavali, which dates back to the seventh 
century. During the festival, tons of brightly coloured and 
pastel-toned pigments are flung in the air, creating brightly 
coloured scenes all over the place. The use of natural 
pigments has been encouraged in recent years, since the 
once-prevalent chemical pigments represented a hazard 
to both human and environmental health. With the addition 
of dance shows and local cuisine, the festival becomes a 
giant, open-air party that offers unforgettable moments to 
thousands. HOLIFESTIVAL.ORG

PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Delhi’ye (Bişkek 

aktarmalı)
Salı günleri

her şey dâhil 
170 USD’den 

başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.

You can fly to Delhi 
from İstanbul Sabiha 

Gökçen Airport 
(connecting flight from 
Bishkek) with Pegasus 

on Tuesdays; all-
inclusive prices start 

at 170 USD.

FLY WITH  
PEGASUS
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Amedeo 
Modigliani 
Londra’da 
Tate Modern, erken 20’nci yüzyıl sanatının önemli 
isimlerinden Amedeo Modigliani’nin (1884-1920) 
eserlerini geniş bir seçki ile sanatseverle buluşturuyor. 
Sergi, İtalyan sanatçının dünyaca ünlü bronz heykel 
ve yağlı boyalarının yanı sıra bugüne dek görülmemiş 
çizimlerine de ev sahipliği yapıyor. Kısa ömrüne onlarca 
eser sığdıran Modigliani, heykel ve resim alanında 
portre ve nü eserler verirken yüz ve vücut formlarını 
kendine has bir şekilde esnetmişti. Yaşadığı dönem 
için öncü kabul edilen eserlerinden biri, geçtiğimiz yıl 
yapılan bir müzayedede 520 milyon TL’ye satılırken, 
kendisi çok da iyi olmayan şartlarda bir hayat sürmüş 
ve genç yaşta hayata gözlerini yummuştu. Sergi,   
2 Nisan’a kadar ziyaret edilebilir.  T A T E . O R G . U K

SERGİ EXHIBITION
Trend ••• hot wire

A M E D E O  M O D I G L I A N I  I N  L O N D O N
The Tate Modern is presenting a far-ranging exhibit 
of the works of the Italian artist Amedeo Modigliani 
(1884-1920), one of the most important names in 
early-20th-century art. The exhibit will include well-
known bronze sculptures and oil paintings along with 
drawings that have never before been exhibited in 
public. Considered one of the pioneers of his time, 
Modigliani created numerous paintings and sculptures 
during his short life, including portraits and nudes 
whose faces and bodies were elongated in his 
signature style. While the artist faced hardship during 
his lifetime and died at a young age, last year, one of 
his works was sold at auction for 520 million Turkish 
Lira. The exhibition is open to visitors through 2 April.  
T A T E . O R G . U K

PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Londra Stansted’e
haftanın her günü 

her şey dâhil 
89,99 USD’den 

başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.
You can fly to 

London Stansted 
from İstanbul Sabiha 

Gökçen Airport 
with Pegasus’ daily 
flights; all-inclusive 

prices start at
89.99 USD.

FLY WITH  
PEGASUS





Barselona’da 
Klasik Otomobil 
Rallisi
Yılın en ilginç etkinliklerinden Barselona-Sitges 
Uluslararası Klasik Otomobil Rallisi, 4-5 Mart tarihlerinde 
gerçekleşiyor. Etkinlikte, 1939 yılından öncesine ait klasik 
otomobiller, Barselona’nın merkezinde bulunan Sant 
Jaume Meydanı’ndan başlayarak La Rambla üzerinden 
Barselona’ya yakın bir sahil bölgesi olan Sitges’e 
kadar gövde gösterisi yapıyor. İlk olarak 1957 yılında 
20 otomobil ile gerçekleştirilen rallide, bu yıl 70 klasik 
otomobil yer alıyor. Yalnızca arabalar değil, katılımcılar 
da arabalarının ait olduğu dönemi yansıtan kostümleriyle 
bu rallinin ayrılmaz birer parçası. Hâl böyle olunca, 
Barselona-Sitges Uluslararası Klasik Otomobil Rallisi’ni 
de en hızlı araba değil, en orijinal araba ve kostüme sahip 
takım kazanıyor. R A L LY B A R C E L O N A S I T G E S . C O M

RALLİ RALLY
Trend ••• hot wire

5 9 •  B A R S E L O N A
U L U S L A R A R A S I 

K L A S I K 
A R A B A  R A L L I S I

5 9  è  R A L • L I
I N T E R N A C I O N A L

D E  C O T X E S  D ' È P O C A

B A R C E L O N A ’ S  C L A S S I C 
C A R  R A L L Y
One of the most interesting events all year, the 
Barcelona-Sitges International Classic Car Rally takes 
place between March 4-5. In the event, cars dating 
from 1939 and earlier cruise from Sant Jaume Square 
in the centre of Barcelona to Sitges, a nearby coastal 
town, by way of La Rambla. This year, 70 classic cars 
will be competing in the rally, which was held for the 
first time in 1957 with 20 cars. An essential element 
of the rally is that the original era of the participating 
automobiles is reflected not only by the cars, but 
through the costumes worn by their drivers as well. 
This being the case, it’s not the fastest team, but the 
one with the most unique car and costume, that takes 
home the prize at the Barcelona-Sitges International 
Classic Car Rally. R A L LY B A R C E L O N A S I T G E S . C O M
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PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Barselona’ya 

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

başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.
You can fly to 

Barcelona from 
İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport 

with Pegasus’ daily 
flights; all-inclusive 

prices start at 
99.99 USD.

FLY WITH  
PEGASUS
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Welcome to the new LUX* Bodrum. Opening May 2017. What’s next?

Smile all  
the stay in 
Bodrum.
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S K I  F E S T I V A L  I N  O S L O
Norway’s capital Oslo welcomes skiing and nature 
enthusiasts between 10-12 March for the Holmenkollen 
Ski Festival. The festival includes the events of 
the Nordic World Cup, which has been organized 
annually with only a few exceptions since 1980 by 
the International Skiing Federation (FIS). Located in 
the mountains about 10 kilometers from the centre 
of Oslo, the Holmenkollen ski jump attracts tens of 
thousands of skiing fans to a variety of international 
skiing events each year. The Holmenkollen ski jump has 
been in use since 1894 as an important site for winter 
sports activities, and it was recently reopened after 
renovations to the facilities in 2010. O S L O S K I F E S T . C O M

Oslo'da Kayak 
Festivali
Holmenkollen Kayak Festivali, 10-12 Mart tarihlerinde 
kayak ve doğa meraklılarını Norveç’in başkenti Oslo’ya 
davet ediyor. Festival kapsamında düzenlenen 
Nordik Dünya Kupası etkinlikleri, Uluslararası Kayak 
Federasyonu'nun (FIS) organizatörlüğünde 1980 yılından 
bu yana bazı istisnalar dışında, her yıl yapılıyor. Oslo’nun 
merkezine 10 kilometre mesafede bulunan dağlık 
bölge Holmenkollen’deki atlama tepesi, düzenlenen 
uluslararası kayak organizasyonlarıyla birlikte sayıları 
on binleri bulan kayak meraklısını onlarca yıldır bir araya 
getiriyor. 1894 yılından beri kullanılan ve kış sporları için 
tarihi bir önem taşıyan Holmenkollen atlama tepesi, son 
olarak 2010 yılında yenilenerek tekrar kullanıma açılmıştı.  
O S L O S K I F E S T . C O M

SPOR SPORT
Trend ••• hot wire

PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Oslo’ya

haftanın beş günü 
her şey dâhil 
49,99 USD’den 

başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.
You can fly to

Oslo from İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Airport with 
Pegasus five days a 
week; all-inclusive 

prices start at 
49.99 USD.

FLY WITH  
PEGASUS





Trend ••• hot wire
SİNEMA CINEMA

İ Z L E M E D E N
O L M A Z

M U S T
W A T C H

COLLIDE “Aşk için ne kadar ileri 
gidersin?” sorusuna yanıt arayan 

filmin ön planında, esaslı bir soygun 
hikâyesi işleniyor. Eran Creevy’in 

yönettiği, Nicholas Hoult, Felicity Jones, 
Ben Kingsley ve Anthony Hopkins’in 
başrolleri paylaştığı film, 10 Mart’ta 

gösterime giriyor. 

COLLIDE A solid heist story occupies 
the foreground of this film, which 

searches for the answer to the 
question “How far could you go for 

love?” Directed by Eran Creevy and 
starring Nicholas Hoult, Felicity 

Jones, Ben Kingsley and Anthony 
Hopkins, the film hits cinemas on 

March 10.

GÜZEL VE ÇİRKİN Fransız yazar 
Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve 
tarafından 18'inci yüzyılda derlenen 
ve birçok sanat eserine ilham veren 
“Güzel ve Çirkin”in bu son versiyonunda, 
yönetmen koltuğunda Bill Condon 
oturuyor. Başrollerinde Emma Watson, 
Dan Stevens ve Luke Evans’ın yer aldığı 
film, 17 Mart’ta gösterimde.  

BEAUT Y AND THE BEAST  Transcribed 
by French author Gabrielle-Suzanne 
Barbot de Villeneuve in the 18th century, 
"Beauty and the Beast" has inspired 
numerous works of art. This most recent 
version of the tale has been directed by 
Bill Condon and starring Emma Watson, 
Dan Stevens and Luke Evans. In cinemas 
on March 17.

İSTANBUL KIRMIZISI  Yönetmen 
Ferzan Özpetek’in aynı adlı kitabından 

sinemaya uyarladığı filmin başrollerinde 
Halit Ergenç, Nejat İşler, Mehmet Günsür 

ve Tuba Büyüküstün oynuyor. 3 Mart’ta 
seyirciyle buluşan film, uzun yıllar 

Londra’da yaşadıktan sonra İstanbul’a 
dönen Orhan’ın hikâyesini konu ediniyor. 

İSTANBUL RED  A film adaptation of 
his novel of the same name, “Istanbul 

Red” is directed by Ferzan Özpetek and 
stars Halit Ergenç, Nejat İşler, Mehmet 
Günsür and Tuba Büyüküstün. The film 

tells the story of Orhan, who returns to 
Istanbul after living in London for many 

years. In cinemas as of March 3.

HAYAT Mars’ta hayat olduğuna dair 
ipuçları bulan bir uzay araştırmaları 
ekibini konu alan filmin yönetmeni, 
Daniel Espinosa. Ryan Reynolds, 
Jake Gyllenhaal ve Rebecca 
Ferguson’un başrolleri paylaştığı 
film, 24 Mart’ta seyirci karşısına 
çıkıyor.  

LIFE Directed by Daniel Espinosa, 
this film tells the story of a space 
research team that finds clues 
to the existence of life on Mars. 
Starring Ryan Reynolds, Jake 
Gyllenhaal and Rebecca Ferguson, 
the film will be in cinemas on 
March 24.
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Trend ••• hot wire
KİTAP BOOK
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O K U M A D A N
O L M A Z

M U S T
R E A D

ASİ KIZLARA UYKUDAN ÖNCE HİKÂYELER Frida 
Kahlo’dan Marie Curie’ye yüz tarihi kadın figürün 
illüstrasyonlarla renklendirilen ilham verici yaşam 
öyküsü, okuyucuyu keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.

BEDTIME STORIES FOR REBELLIOUS GIRLS 
From Frida Kahlo to Marie Curie, the inspiring 
biographies of 100 women from history, complete 
with illustrations, will take the reader on an 
entertaining journey. 

BİR NESİL TÜRKAN ŞORAY İLE MEKTUPLAŞTI 
“Sultan” hayranlarının beğenisine sunulan kitapta, 
Türkân Şoray’ın 1970’li yıllarda FotoRoman 
dergisinin çatısı altında, sevenleriyle sürdürdüğü 
mektuplaşmaları yer alıyor.  

A GENERATION’S LETTERS TO TÜRKAN ŞORAY 
For fans of the “Sultan” of Turkish cinema, this book 
features the correspondence between Türkan 
Şoray and her fans as it appeared in her column in 
the magazine FotoRoman during the 1970s.

ÇAKMA ANNE Dört kadının bir araya gelerek 
yazdığı bu kitap, her annenin bir gün elbet 
karşılaşacağı kaçınılmaz kriz anlarını sıralayıp 
bunlarla başa çıkmanın yollarını arıyor.  

FAKE MOTHER This book is the collaborative effort 
of four different women. It looks at the moments of 
crisis every mother will undoubtedly face some day 
and how best to deal with them.

KÜÇÜK SALYANGOZ PİŞİNGA Doğanın 
güzelliklerine karşı duyarlı, hayalperest salyangoz 
Pişinga'nın cesaret, iş birliği ve dostluk dolu 
yolculuğu, çocuklar için hem eğlenceli hem de 
öğretici bir hikâye. 

PİŞİNGA THE LITTLE SNAIL The sensitive, 
daydreaming little snail Pişinga cares a lot about 
the beauty of nature. This tale of Pişinga’s bravery-, 
cooperation- and friendship-filled adventures is a 
children’s story that is both fun and educational.

BİR BEDENDE İKİ KADIN Sibel Yılmaz kitabında, 
kadınların içinde sakladığı, olmak isteyip de 
olamadığı, cesaret edip de ortaya çıkaramadığı ya 
da özgürleştiremediği diğer yanını anlatıyor. 

TWO WOMEN IN ONE BODY In her book, Sibel 
Yılmaz explores the other side of women, the one 
they keep hidden inside; the one they want to realize, 
but can’t; the one they lack the courage to show to 
the world, or to set free.

KADINLAR DA VARDIR Eserleri birçok dile 
çevrilen yazar Erendiz Atasü’nün sekiz farklı kadının 
hikâyesine yer verdiği bu öykü seçkisi, her şeye 
rağmen ayakta kalan kadınlara bir övgü niteliği 
taşıyor. 

WOMEN ALSO EXIST Erendiz Atasü’s works 
have been translated into many languages. This 
collection features the stories of eight different 
women in what amounts to praise for women who 
survive in the face of adversity.





Trend ••• hot wire
KONSER CONCERT

D İ N L E M E D E N
O L M A Z

M U S T
L I S T E N

Göksel
10 MART “Depresyondayım”, “Uzaktan”, 

“Günün Birinde” şarkılarıyla geniş bir 
dinleyici kitlesine ulaşan, Türk pop 

müziğinin buğulu sesi, yorumcu ve söz 
yazarı Göksel, 10 Mart’ta Mall of İstanbul 

MOİ’de sahne alıyor.  

10 MARCH The soulful voice of Turkish 
pop music, singer-songwriter Göksel 

attained fame with a series of hit 
songs, including “Depresyondayım”, 

“Uzaktan” and “Günün Birinde”. She’ll 
be performing at the Mall of Istanbul 

MOI Stage on March 10.

Teoman
25 MART Türk rock müziğinin başarılı 
şarkıcı ve söz yazarlarından Teoman, 
25 Mart’ta, Ankara Jolly Joker’de sahne 
alıyor. Teoman, sevilen şarkılarıyla 
Ankaralı hayranlarına tam bir müzik 
ziyafeti yaşatıyor. 

25 MARCH One of Turkish rock 
music’s most successful singer-
songwriters, Teoman will take the 
stage at the Jolly Joker in Ankara on 
March 25 for an evening filled with 
his best-loved songs for his fans in 
the capital.

İskender Paydaş
03 MART Türk pop ve rock müziğinin 
birçok ünlü ismi için yaptığı parçalar 
ve “Zamansız Şarkılar” adını verdiği 

albümüyle adından söz ettiren 
İskender Paydaş, W Istanbul’da 

gerçekleştirilen Superjazz etkinliği 
kapsamında, 3 Mart’ta sevenleriyle 

buluşuyor. 

03 MARCH İskender Paydaş has 
written songs for many famous 

Turkish pop and rock musicians, 
and he’s released his own solo 

album, “Zamansız Şarkılar”. He’ll be 
appearing at W Istanbul on March 3 

as part of the Superjazz event.

Kalben 
29 MART  Gizli konserler zinciri olarak 
tanımlanan “Sofar Sounds” kapsamında, 
Galata’da bir evde, gitarıyla verdiği 
konserden yayınlanan “Sadece” 
videosuyla ün kazanan ve kısa sürede 
birçok kişinin hayranlığını kazanan 
Kalben, 29 Mart’ta IF Performance Hall 
Beşiktaş’ta sevenleri için söylüyor. 

29 MARCH  With the video of her 
acoustic performance of the song 
“Sadece” at a house in Galata as part 
of “Sofar Sounds”, a string of events 
described as ‘secret concerts’, Kalben 
shot to fame in a short space of time and 
gained many fans. She’ll be singing at 
the IF Performance Hall in Beşiktaş on 
March 29.
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teoman.comgokselonline.com

wistanbu l .com.tr ifperformance.com
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SAHNE STAGE

G Ö R M E D E N
O L M A Z

M U S T
S E E

Topuklu Terlik Süt Yapar
High Heels Make Milk

02-31 MART Figen Şakacı’nın “Pala 
Hayriye” romanında geçen “Pişti” 

hikâyesinden uyarlanan oyun, Aysa 
Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından sahneye 

taşınmış. 2-31 Mart tarihleri arasında 
İstanbul’daki çeşitli sahnelerde yedi 

gösterim yapan oyun, 19 Mart’ta Marmaris 
Kültür Merkezi’nde izleyiciye ulaşıyor.  

02-31 MARCH Aysa Theatre Productions 
will be staging a an adaptation of “Pişti”, 
a story out of Figen Şakacı’s novel, “Pala 

Hayriye”. You can catch one of seven 
performances at various theatres in 

Istanbul between March 2-31, or see it 
when it plays at the Marmaris Cultural 

Centre on March 19.

İki Bekâr 
Two Bachelors
10-12 MART Shanette ile Jack’in komik 
hikâyesi, bir düğünde, arkadaşlarının 
çöpçatanlığıyla aynı masaya 
oturtulmalarıyla başlıyor. Duru Tiyatro’nun 
sahneye koyduğu, Emre Kınay ve Evrim 
Alasya’nın başrollerde oynadığı oyun, 
10 Mart’ta Ankara’da, 11 ve 12 Mart’ta 
İstanbul’da sizi kahkahaya davet ediyor. 

10-12 MARCH Shanette and Jack’s 
hilarious story begins when they are 
seated at the same table during a wedding 
as part of their friends’ attempt at 
matchmaking. The play, staged by Duru 
Theatre and starring Emre Kınay and 
Evrim Alasya, promises an afternoon 
of laughter in Ankara on March 10 and 
Istanbul on March 11-12. 
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Batı Yakası’nın 
Hikâyesi

West Side Story
01-18 MART Broadway tarihinin en 

önemli müzikallerinden biri olan “Batı 
Yakası’nın Hikâyesi”, 1-18 Mart tarihleri 

arasında, Zorlu PSM’de, toplamda 21 
gösteriyle izleyiciyle buluşuyor. İlk 

olarak sahnelendiği 1957’den bu yana 
izlenme rekorları kıran müzikal, Arthur 

Laurents’ın aynı isimli kitabından 
uyarlanmış.  

01-18 MARCH One of the most 
important musicals in Broadway 
history, West Side Story will be 

having a run of 21 performances at 
the Zorlu PSM in Istanbul between 

March 1-18. The musical, which has 
been a box-office hit ever since 

its first performance in 1957, was 
adapted from the novel of the same 

name by Arthur Laurents. 

Fantastik Hikâyeler 
Makinesi 
The Fantastic Story Machine
05 MART Minik izleyicileri, uçağın mucidi 
Wright kardeşlerden Hezârfen Ahmet 
Çelebi’ye, sinemanın mucidi Lumière 
kardeşlerden taş devri karakterlerine 
kadar birçok kahramanla tanıştıran oyunu 
Serdar İbiş yönetiyor. 5 Mart’ta İş Sanat 
Konser Salonu’nda sahnelenen oyun, 
Nisan ve Mayıs aylarında da sahne almaya 
devam edecek.   

05 MARCH Directed by Serdar İbiş, 
this play introduces young children to 
many historical heroes, from the Wright 
Brothers, inventors of the airplane, 
to Hezarfen Ahmet Çelebi, and from 
the Lumiere brothers, inventors of the 
cinema, to stone-age characters. The 
play will be at the İş Sanat Concert 
Hall on March 5, with additional 
performances in April and May.

durutiyatro.comfacebook.com/aysatiyatro

zor lupsm.com issanat.com.tr





Pegasus’a “En iyi 
Düşük Maliyetli 
Havayolu” Ödülü
Pegasus Hava Yolları, bu yıl üçüncü kez düzenlenen 
Dünya Turizm Forumu (World Tourism Forum) 
kapsamında verilen “Dünya Turizm Ödülleri”nde (World 
Tourism Awards) “En iyi Düşük Maliyetli Havayolu” 
ödülüne değer görüldü. Bu kategoride dünyanın önde 
gelen havayolu şirketleriyle yarışan Pegasus, turizm 
sektörünün önde gelen sivil toplum kuruluşlarının 
başkanlarının yanı sıra yerli ve yabancı gazetecilerden 
oluşan jürinin değerlendirmesi sonucu, “en ucuz fiyat ve 
en iyi hizmeti sunması" nedeniyle ödülün sahibi oldu. 

" B E S T  L O W - C O S T  A I R L I N E S "
A W A R D  G O E S  T O  P E G A S U S
Pegasus Airlines took home the award for “Best Low-
Cost Airlines” at the World Tourism Awards, which were 
handed out as part of the World Tourism Forum. This year 
marked the third time that the forum has taken place. Award 
winners were selected by a jury comprised of heads of 
tourism-sector NGOs as well as local and foreign journalists. 
Pegasus, which competed in its category against well-
known global carriers, took home the award thanks to its 
“affordability and high quality service”. 

HABER NEWS
Trend ••• hot wire
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MORE AWARDS FOR 
PEGASUS!

The 2016 financing deal for 
two A320 CEO planes secured 
between Pegasus Airlines and 
China’s biggest independent 

aircraft leasing company, China 
Aircraft Leasing Group Holdings 

Limited (CALC), recieved the 
“Best JOLCO Aircraft Financing 

of the Year Award” in a 
competition organised by the 
magazine "Global Transport 
Finance", one of the world’s 
leading transport-financing 

publications. With this deal, it has 
been the first time that a leasing 

company financed the leased 
aircraft with JOLCO and an 

innovative financial solution has  
been accomplished.

PEGASUS ÖDÜLE 
DOYMUYOR!

Pegasus’un 2016 
yılında Çin’in en 

büyük bağımsız uçak 
kiralama şirketi China 

Aircraft Leasing Group 
Holdings Limited (CALC) 

firmasıyla yaptığı iki 
adet A320 CEO uçak 

finansmanı anlaşması, 
dünyanın önde gelen 

ulaşım finansmanı 
yayınlarından "Global 
Transport Finance" 

dergisinin düzenlediği 
yarışmada, “Yılın 

En İyi JOLCO Uçak 
Finansmanı Ödülü”ne 

layık görüldü. Bu 
anlaşma ile dünyada ilk 
kez bir leasing firması 
bir havayolu şirketine 
kiraladığı uçağı JOLCO 
yöntemiyle finanse etti 
ve böylece inovatif bir 

finansman çözümü 
hayata geçmiş oldu.





Pegasus’tan 
Kuveyt-Bahreyn 
Roadshow’a Destek
10’uncu Türkiye Turizm Profesyonelleri ve Kuveyt & Bahreyn 
Acenteleri Roadshow Programları’nın ilk ayağı 12-16 Şubat 
tarihleri arasında Kuveyt ve Bahreyn’de gerçekleşti. Türkiye’nin 
tanıtımı için önem taşıyan ve Mercan Turizm tarafından organize 
edilen etkinlikler, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Pegasus Hava 
Yolları’nın desteğiyle gerçekleştirildi. Program kapsamında ilk 
olarak 12 Şubat Pazar günü, Pegasus Hava Yolları ile Kuveyt’e 
gidildi. Grup, 13 Şubat Pazartesi günü hem Kuveyt’i gezdi hem de 
organize edilen atölyelere katıldı. Pegasus Hava Yolları ve katılımcı 
otellerin sunumları sonrasında 15 Şubat Çarşamba günü, Manama 
ve Bahreyn turu yapılarak günün sonunda bir gala yemeği verildi. 
Grup, 16 Şubat Perşembe günü Pegasus Hava Yolları ile İstanbul’a 
geri döndü.  MERCANTOURISM.COM

HABER NEWS
Trend ••• hot wire

P E G A S U S  S U P P O R T S 
K U W A I T - B A H R A I N  R O A D S H O W
The first leg of the 10th Turkish Tourism Professionals and 
Kuwait & Bahrain Travel Agencies Roadshow Programme 
took place in Kuwait and Bahrain between February 12-16. 
Organised by Mercan Tourism and sponsored by the Turkish 
Ministry of Culture and Tourism and Pegasus Airlines, the 
events are an important part of Turkey’s promotion activities. 
The programme began with a Pegasus Airlines flight to Kuwait 
on Sunday, February 12. On Monday, February 13, the group 
explored Kuwait and attended workshops. After presentations 
by Pegasus Airlines and participating hotels, on Wednesday, 
February 15, the group took a tour of Manama and Bahrain, 
which was followed by a gala meal at the end of the day. The 
group returned to Istanbul on a Pegasus Airlines flight on 
Thursday, February 16. MERCANTOURISM.COM
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PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Bahreyn’e haftanın 
her günü her şey 

dâhil 94,99 USD’den 
başlayan fiyatlarla 

uçabilirsiniz.
You can fly to 

Bahrain
 from İstanbul 

Sabiha Gökçen 
Airport with 

Pegasus’ daily 
flights; all-inclusive 

prices start at 
94.99 USD.

FLY WITH  
PEGASUS





TOG’dan 
Kadınlara Destek 
Kadınların iş gücüne daha aktif katılımını amaçlayan “Kadınlar 
ve Gençler Güçlensin, Destek Sensin” projesi, Toplum 
Gönüllüleri Vakfı ve Diadermine-Watsons iş birliğiyle hayata 
geçirildi. Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin destek 
verdiği proje kapsamında, meslek sahibi olmak isteyen 
kadınlara Diadermine Akademi’de eğitim olanağı sunuluyor. 
Burada, 80 saat sürecek güzellik uzmanlığı eğitimini başarıyla 
tamamlayanlara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaların 
verileceği projede kursiyerler, eğitim sonrası Watsons ve 
Henkel’de çalışma fırsatı da elde edebiliyor. Toplum gönüllüsü 
üniversite öğrencilerinin, Toplum Gönüllüleri Vakfı’nda sosyal 
sorumluluk eğitimleri almalarına da olanak tanıyan projenin 
bütçesinin önemli bir kısmını, Watsons mağazalarında satışa 
sunulan Diadermine “Lift+Super Filler” serisine ait özel 
setlerden elde edilen gelir oluşturuyor.  TOG.ORG.TR

PROJE PROJECT
Trend ••• hot wire
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T O G  S U P P O R T S  W O M E N
A collaborative effort from the Community Volunteers 
Foundation and Diadermine-Watsons, the project 
“Empowering Women and Youth with Your Support” aims 
to increase women’s participation in the work force. The 
project, which has garnered support from prominent 
individuals in the social arena, includes educational 
opportunities at the Diadermine Academy for women 
interested in starting a career. Participants who successfully 
complete an 80-hour beautician course at the academy will 
receive a certificate recognized by the Ministry of Education, 
as well as employment opportunities at Watsons and Henkel. 
The project also offers interested university students training 
courses in social responsibility at the Community Volunteers 
Foundation. A significant part of the project budget 
comes from profits from Watsons’ sales of special sets of 
Diadermine’s line of Lift+Super Filler” products. TOG.ORG.TR
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Ahşabın Hayalini Kuran Eller
H A N D S  T H A T  F O R M  T H E  D R E A M S  O F  W O O D 

Hayallerinin peşini bırakmayan gazeteci Şahide Yazıcıoğlu, marangozluk 
hikâyesini bizimle paylaştı. 

Journalist Şahide Yazıcıoğlu told us the story of how she followed her dreams 
and became a carpenter.

Şahide Yazıcıoğlu; gazeteci ve marangoz. 
Doğru okudunuz, marangoz. Henüz 
ortaokul yıllarındayken hayal etmiş; bir 
gazeteciliği bir de marangozluğu. Kendi 
ifadesiyle “tasarımcı değil gerçekten 
marangoz olmak” istiyormuş. Her ne kadar 
marangozluk mesleğinin bir cinsiyeti olduğu 
düşünülse de, mesleklerin cinsiyetsizliğini 
kanıtlamış kadınlardan biri Yazıcıoğlu. 
Marangozluk, onun eline çok yakışmış ve 
çok da güzel işler ortaya çıkarmış. 
Önce gazetecilik hayalini gerçekleştirmekle 
başlamış işe. 

Şahide Yazıcıoğlu is a journalist and a carpenter. 
You read that right: a carpenter. When she 
was still in middle school, she dreamed about 
journalism – and also about carpentry. As she 
said herself, “I really wanted to be a carpenter, 
not a designer.” However much carpentry may 
be thought of as the domain of men, Yazıcıoğlu 
is one of those women proving that carpentry 
is a profession open to women, too. She’s 
created beautiful things with her hands, taking 
carpentry to a whole new dimension.
But she first began by making her dream of 
becoming a journalist come true. 

Yazı/By  Ş U L E  K Ö K T Ü R K ,  Fotoğraf/Photograph Ş A H İ N  A L P A R S L A N
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She entered the profession in 1993, but 
abandoned it in 2013. “I think the time just 
came for me to move on to my second dream of 
becoming a carpenter,” she says, explaining her 
decision to change careers. Perhaps, she says, 
her interest in carpentry stems from a childhood 
spent in Trabzon, a city filled with wooden 
houses with carved wooden ceilings. “The nice 
thing,” she adds, “is that my dream has gone 
beyond just being something I’m interested in; I 
can finally actually call myself a carpenter.” 

All Natural Materials
Şahide Yazıcıoğlu describes all her creations as 
“simple and functional”, and there’s nothing 
she makes for someone else that she wouldn’t 
use in her own home. She uses only natural 
materials to ensure that the wood she works 
with will stand up to an exterior environment. 
All her effort goes into removing any doubt 
from her products, whether it’s a serving plate 
or a salad spoon. “I also use natural materials 
to protect the wood I use in the tables I make,” 
Yazıcıoğlu explains. “True, the objects may 
become damaged or worn more easily, but wood 
is really a material that needs to be worked, isn’t 
it? It’s so easy to go over it again and make it just 
as good as new!” 

“We Do Whatever the Tree Wants”
According to Yazıcıoğlu, the most important 
aspect of her production process is that she 
frequently changes her ideas. She concludes 
her story of carpentry as follows: “Sometimes 
what you envision doesn’t coincide with reality. 
In that case, you start again from scratch. But I 
don’t consider that to be a loss; on the contrary, 
because wood is a material that can be worked, 
I learn some things as I’m working it. That’s 
why I don’t go into the studio saying, ‘I’m going 
to make this today’. It sounds funny, but I do 
whatever it is the tree wants.” 
I N S T A G R A M . C O M / S A H I D E .Y /

1993 yılında mesleğe ilk adımını atmış, 
yirmi yıl sonra, 2013 yılında ise bırakmış. 
“Sanırım ikinci hayalim olan marangoz 
olmanın zamanı gelmiş de geçiyordu” 
diye açıklıyor, iş değişikliği kararını nasıl 
verdiğini. Marangozluk “hevesinin”, belki 
de çocukluğunun, ahşap evlerin ve el 
oymalı tavanların bol olduğu Trabzon’da 
geçmesinden kaynaklandığını söylüyor ve 
ekliyor: “Güzel olan, bu hayalimin heves 
olarak kalmaması, şimdi artık marangozum da 
diyebiliyorum kendime.”

Tüm Malzemeler Doğal
Şahide Yazıcıoğlu, ürünlerini “basit ve 
işlevsel” olarak niteliyor ve kendi evinde 
kullanamayacağı hiçbir şeyi bir başkası için 
üretmiyor. Çalışmalarında kullandığı ahşabı 
diri tutmak ve dış ortamdan etkilenmesini 
önlemek için de yine doğal malzemeler 
kullanıyor. Bütün çabası, masadaki bir servis 
tabağının da, bir salata kaşığının da “acaba” 
barındırmaması için. “Yaptığım masalarda 
da ahşabı korumak için doğal malzeme 
kullanıyorum” diyor Şahide Yazıcıoğlu, “Evet, 
ürün daha kolay zedeleniyor ya da yıpranıyor 
ama ahşap zaten işleyen bir malzeme değil 
mi? Tekrar elden geçirmek ve ilk günkü hâline 
getirmek o kadar kolay ki!”

“Ağaç Ne İsterse Onu Yapıyoruz”
Şahsi üretim sürecinin en önemli özelliğinin 
sık fikir değiştirmesi olduğunu belirten 
Yazıcıoğlu, marangozluk hikâyesini anlatmayı 
şöyle noktalıyor: “İnsanın hayal ettiğiyle 
gördüğü bazen örtüşmüyor. O zaman sil baştan 
yapıyorsunuz. Ama bu benim için bir kayıp değil 
zira ahşap işlenebilen bir malzeme olduğundan 
birçok şeyi de onu işlerken öğreniyorum. Bir 
de ağaç sizi yönlendiriyor. O yüzden, atölyeye 
giderken ‘bugün şunu yapacağım’ diyemiyorum, 
komik ama ağaç ne isterse onu yapıyorsunuz”. 
I N S T A G R A M . C O M / S A H I D E .Y /
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Otizm ile Sanatın 
Buluştuğu Nokta: REMO

W H E R E  A R T  M E E T S  A U T I S M :  R E M O

Ankara’da yaşayan 17 yaşındaki otizmli tasarımcı Remzi Yılmaz’ın çalışmaları, 
ağabeyi Tayfun Yılmaz tarafından bir markaya dönüştürülmüş: Remo

Remzi Yılmaz is a 17-year-old designer with autism who lives in Ankara. His work 
has been turned into a brand, “Remo”, by his older brother, Tayfun Yılmaz.

Each of Remzi Yılmaz’s drawings has a different 
story behind it. These drawings come to life on 
mugs, glasses and aprons that can be found in 
various shops in Ankara, Istanbul and Oslo. The 
brand’s greatest aim is to show that autism and art 
can be brought together. We talked to Remzi and 
his older brother, Tayfun Yılmaz.
Dear Tayfun, is drawing a way for Remzi 
to escape, or is it a way for him to express 
himself?
T: We could say that it was Remzi’s lazy tongue 
that got him started drawing. His first drawings 
were always pictures of hamburgers, cola and 
the market. Remzi would draw so he could avoid 
asking for what he wanted. But later his drawings 
became a means of expression. Now he’s someone 
who expresses himself through art. For Remzi, 
drawing has become an escape, a tool, a pathfinder 
and a friend. 

Remzi Yılmaz’ın her biri bambaşka bir 
hikâyeye sahip çizimleri; kupa, bardak ve 
önlüklerin üzerinde hayat buluyor. Ankara, 
İstanbul ve Oslo’daki çeşitli mağazalarda 
yer alan markanın en büyük hedefi, 
otizm ve sanatın birleşebildiğini herkese 
gösterebilmek. Remzi ve ağabeyi Tayfun 
Yılmaz’la hoş bir sohbet gerçekleştirdik.
Tayfun Bey, çizim Remzi Yılmaz için bir 
kaçış mı yoksa kendisini ifade etmek için 
bir araç mı? 
T: Remzi çizime biraz dil tembelliğinden başladı 
diyebiliriz. İlk çizimler hep hamburger, kola, 
bakkal çizimleri oluyordu. Remzi istediklerini 
söylemekten kaçınıp çiziyordu. Fakat daha 
sonra çizimlerini bir ifade aracına dönüştürdü. 
Artık kendisini sanatla ifade eden biri o. Artık 
çizim, Remzi için hem kaçış, hem araç, hem yol 
bulucu, hem de bir arkadaş.

Röportaj/Interview  B A T U H A N  S A R I C A N
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What does a day in the life of Remzi Yılmaz 
look like?
T: Remzi gets up in the morning and makes 
himself a lovely glass of orange juice before 
anything else. Then he picks out something of his 
from home to bring to his girlfriend at school and 
puts it in his schoolbag as a gift. He goes to school, 
works on ceramics and drawing. When he comes 
home, he sits on his couch and continues to draw 
in preparation for the ceramics workshop he 
attends every Sunday. 
How old was Remzi when he first began to 
draw?
T: His use of drawing to express himself began just 
eight years ago. He was accompanying our mother 
on a visit, and Remzi got bored, so he picked up a 
pen and paper and started to draw – and he hasn’t 
stopped drawing since. 
Çizim ve seramik dışında neler yapıyorsun 
Remzi?
R: I go to the market. I feed our dog Guli. 
Sometimes I go out in the evening with my 
brother. On Saturday, I have a tradition that I go 
with my father to eat a hamburger at my favourite 
shopping centre. I go to different exhibitions with 
my mother. Soon I’m going on Pegasus to visit my 
brother in Oslo. I’m excited.
You’re studying at the Fine Arts High 
School. How is that going?
R: It’s going really well! There are a lot of classes, 
but I’m working very hard. I have a teacher named 
Cansel, and when I come home from school, I have 
a private lesson with her. I’m preparing for the 
university entrance exam. But the best part about the 
Fine Arts High School is the fine art! D E S I G N R E M O . C O M

Remzi Yılmaz’ın bir günü nasıl geçiyor?
T: Remzi sabah kalkıyor ve ilk iş olarak 
kendisine güzel bir portakal suyu hazırlıyor. 
Sonra okuldaki kız arkadaşına götürmek için 
evdeki eşyalarından bir tane seçiyor ve onu 
hediye olarak sırt çantasına yerleştiriyor. 
Okula gidiyor. Seramik ve çizim yapıyor. Eve 
geldiğinde ise geçiyor kanepesine ve her Pazar 
günü gittiği seramik atölyesi öncesi, çizimlerine 
devam ediyor. 
Remzi Yılmaz kaç yaşından beri çiziyor?
T: Remzi’nin düşüncelerini çizimle tam 
olarak ifade etmeye başlaması, bundan sekiz 
sene önceye, annemizle gittiği bir misafirliğe 
dayanıyor. Remzi sıkılıyor ve eline kâğıt 
kalemini alıp çizmeye başlıyor. Sonra Remzi 
çizimi hiç bırakmıyor. 
Çizim ve seramik dışında neler 
yapıyorsun Remzi? 
R: Bakkala gidiyorum. Köpeğimiz Guli’ye 
mama veriyorum. Ağabeyimle bazen gece 
dışarıya çıkıyorum. Cumartesi geleneğim, 
babamla en çok sevdiğim alışveriş merkezine 
gidip hamburger yemek. Annemle çeşitli 
sergilere de gidiyorum. Yakında da Pegasus’la 
ağabeyimi ziyarete Oslo’ya gideceğim. 
Heyecanlıyım.
Güzel Sanatlar Lisesi’nde okuyorsun. 
Okul nasıl gidiyor?
R: Güzel gidiyor! Çok ders var ama ben çok 
çalışıyorum. Cansel adında bir öğretmenim 
var. Okuldan eve gelince onunla ders 
çalışıyorum ve sınavlara hazırlanıyorum. 
Fakat Güzel Sanatlar Lisesi’nin en iyi kısmı, 
güzel sanatların olması. D E S I G N R E M O . C O M
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Eğitimin Güçlü İsmi: 
Neşe Erberk

A  F O R C E  F O R  E D U C A T I O N :  N E Ş E  E R B E R K
Türkiye ve Avrupa güzelliği, bir süre yaptığı mankenliğin ardından kurduğu 

mankenlik okulu derken, bugün Türkiye genelinde 36 anaokulu, bir ilkokulu bulunan, 
bir eğitim girişimcisi olarak adından söz ettiren Neşe Erberk, sorularımızı yanıtladı.

A former Miss Turkey and Miss Europe, Neşe Erberk worked as a model and 
went on to establish a modelling school. Today, she’s an entrepreneur in the field 
of education, with one primary school and 36 preschools spread across Turkey. 

She answered some of our questions here..

Röportaj/Interwiev Ş U L E  K Ö K T Ü R K  Fotoğraf/Photograph H A K A N  A Y D O Ğ A N
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Eğitim yolunda ilerlemeye nasıl karar verdiniz?
Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde okurken dördüncü 
sınıfta kendi işimi kurmaya karar verdim. O dönem mankenlik 
ajansı mı, anaokulu mu açsam diye kararsızdım. 23 yaşında 
anaokulu sahibi olmanın ağır bir sorumluluk olacağını 
düşünerek, 6-7 yıllık mankenlik tecrübelerimi kullanmayı 
tercih edip 1987’de Erberk Kast ve Mankenlik Ajansı’nı 
kurdum. Kızlarıma hamile kaldığımda ise onların gelecekleri ve 
eğitim hayatları ile ilgili hayaller kurmaya başladım. Kızlarım 
dünyaya geldikten sonra da 2002’de Joyfull House-Neşe Erberk 
Anaokulu’nu açtım.

What made you decide to venture into education?
I studied Business Management at Bogazici University, and in my 
last year there I decided to open my own business. At the time 
I couldn’t decide if it would be a modelling agency or a preschool. 
I thought it would be too great a responsibility to own a preschool 
when I was just 23 years old, so I decided to draw on my 6-7 years 
of experience as a model, and I founded the Erberk Casting and 
Modelling Agency in 1987. It was when I was pregnant with my 
daughters that I started thinking about their future and education. 
After they were born, in 2002, I founded the Joyful House-Neşe 
Erberk Preschool.



ronline.com.tr
online shopping

Cloud

Burgu

U-Turn

design
metin nergiz

design
metin nergiz

design
can nergiz

NEW

NEW

NEW

NEW Cubes
design
can nergiz



Türkiye genelinde kaç okulunuz bulunuyor? 
İstanbul’da 10, İstanbul dışında ise 26 olmak üzere toplamda 36 
anaokulum bulunuyor. Ayrıca İstanbul Ortaköy’de bir ilkokulum 
var. Önümüzdeki yıl da Malatya ve Çorlu’da ilkokullar açarak ilk 
ve orta öğretimde yaygınlaşmayı hedefliyoruz. 
Okullarınızda sunduğunuz eğitimin temel amacı 
nedir?
Okullarımızda eğitim felsefemizin temel taşı, yaşayarak 
ve deneyimleyerek öğrenmedir. Çocuklarımıza rotasyon 
yaptırarak, her yarım saatte bir farklı kavram sınıflarında 
farklı becerilerini geliştirmek üzere sanat, müzik, bale-
dans, hareket-koordinasyon, İngilizce, mutfak etkinlikleri, 
bahçıvanlık gibi çalışmalar yaptırıyoruz. Buradaki amacımızı; 
yaşam becerilerini geliştirerek çocukları hayata hazırlamak, 
hangi konuda ilgi ve yeteneği varsa ortaya çıkarıp ona o konuda 
destek vermek olarak özetleyebilirim.  

In total, how many schools do you own in Turkey?
I have 36 preschools, 10 of them in Istanbul, and 26 in other cities. 
I also own a primary school in Ortaköy, Istanbul. Next year, we’re 
hoping to become more active in the primary- and secondary-
school sector by opening primary schools in Malatya and Çorlu.
What is the main aim of the education you provide in 
your institutions?
The cornerstone of our educational philosophy is that 
learning occurs through lived experience. Our students rotate 
through different conceptual classes every half hour, and we 
work on developing their skills in different areas, including 
art, music, dance and ballet, movement and coordination, 
English, cooking and gardening. In short, our aim here is to 
prepare children for life by developing their life skills and to 
discover any interests and talents they might have so we can 
support them in these areas.
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What is life like with triplets?
Being a mother of triplets is very demanding, very difficult, but 
it also fills you with a lot of life energy. I experience every sort 
of emotion all at once. Cheerfulness, worry, happiness, pride, 
difficulty, hardship, joy, curiosity, excitement, anxiety... but I have 
no complaints. Quite the opposite; I’m thankful each day for 
having given birth to my daughters.
What are your favourite cities, the ones that have 
impressed you the most?
Fort Lauderdale, the city in Florida, in the USA, where my 
girls were born; Venice, Italy, for its unique romanticism; 
Johannesburg, South Africa, where you can go on a safari in 
Kruger Park; and Pattaya, Thailand, with its fantastic seafood.
Is there any city or country that you would want to live in?
The Maldives, for sure.
What’s never missing from your suitcase? What do you 
bring back with you from your travels?
I never forget to pack my toothbrush, skincare creams, a few 
t-shirts and a pair of comfortable shoes. I always return with a few 
local items and refrigerator magnets. If there are any native plants, 
I’ll always take a few seeds, or I’ll bring home a potted plant.
Are there any cities or countries you would really like to 
visit, but haven’t had the chance to yet?
I would like to go to Bora Bora and to Australia.

Üçüzlerle hayat nasıl geçiyor?
Üçüz annesi olmak çok iddialı, çok zor ama bir o kadar da yaşam 
enerjisi veren bir durum. Her tür duyguyu bir arada yaşıyorum. 
Keyif, endişe, mutluluk, gurur, zorlanma, sıkıntı, neşe, merak, 
heyecan, kalp çarpıntısı ama hiç şikâyetçi değilim. Aksine her 
gün şükrediyorum, iyi ki üçüzlerimi doğurmuşum diye.
En sevdiğiniz, sizde en çok iz bırakan şehirler 
hangileri?
ABD-Florida’da, kızlarımın dünyaya geldiği şehir olan Fort 
Lauderdale, eşsiz romantizmi ile Venedik-İtalya, Kruger Park’ta 
safari imkânı sunan Johannesburg-Güney Afrika Cumhuriyeti 
ve muhteşem deniz mahsulleri ile Pattaya-Tayland. 
“Orada yaşamak isterdim” diyebileceğiniz bir ülke ya 
da şehir var mı?
Kesinlikle Maldivler diyebilirim.
Valizinizden neler eksik olmaz? Seyahatlerinizden 
nelerle dönersiniz? 
Diş fırçam, kremlerim, birkaç tişört ve rahat bir ayakkabı, 
valizimin vazgeçilmezleri. Seyahatlerimden mutlaka yerel birkaç 
şey ve magnet alarak dönerim. Yerel bitkileri varsa mutlaka 
tohumunu alırım veya elimde saksı, bitkiyle evime gelirim.
Çok isteyip de hâlen gidemediğiniz bir ülke/şehir 
var mı?
Bora Bora’ya ve Avustralya’ya gitmek istiyorum.
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Pegasus’un 
Deneyimli 
Kaptanları 
Göklere Veda Etti 
Pegasus Hava Yolları’nın tecrübeli Boeing pilotlarından 
İlhan Aksoy ve Birol Banger, 1 Şubat’ta son kez kokpite 
girdikten sonra emekliye ayrıldı. 23 bin saatin üzerinde 
uçuş tecrübeleri bulunan iki deneyimli kaptanın birlikte 
gerçekleştirdikleri jübile uçuşu, misafirlere de duygu dolu 
anlar yaşattı. Çalışma hayatlarına Pegasus Hava Yolları'nda 
eğitmen pilot olarak devam edecek kaptanlardan İlhan Aksoy 
18 yıl, Birol Banger ise 25 yıl Pegasus Hava Yolları’nda kaptan 
olarak uçtu. Deneyimli kaptanlardan Birol Banger, uçuş 
bayrağını pilot olan oğlu Evrim Banger’e devretti.

HABER NEWS
Trend ••• hot wire

V E T E R A N  P E G A S U S  C A P T A I N S
B I D  T H E  S K I E S  F A R E W E L L
Pegasus Airlines’ experienced Boeing Pilots İlhan Aksoy 
and Birol Banger retired after entering the cockpit for the 
last time on 1 February. The two experienced captains 
have each logged over 23,000 hours of flight time, and 
their farewell flight was an emotional one for both pilots 
and passengers. Captain İlhan Aksoy has spent 18 years 
with Pegasus Airlines, while Birol Banger has been with 
Pegasus for 25 years. One of the captain pilots, Banger, who 
continue working for Pegasus as flight instructors, will be 
handing over his keys to the cockpit to his pilot son, Evrim 
Banger.

AIRPORT START AT 



'DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA

PEGASUS’LA

LEFKOŞA-DiYARBAKIR
UÇUŞLARI HAFTANIN 4 GÜNÜ

Pegasus’un Lefkoşa-Diyarbakır uçuşları için biletlerinizi www.flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması’ndan satın alabilirsiniz.
You can purchase tickets for Pegasus’s Lefkoşa-Diyarbakır flights on line at www.flypgs.com or using the Pegasus mobile app.

89,99TL

69,99TL
LEFKOŞA'DAN 

DiYARBAKIR'A 

DiYARBAKIR'DAN

LEFKOŞA'YA 

'DAN BAŞLAYAN FİYATLARLA

'DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA

YOU CAN FLY FROM ERCAN AIRPORT TO DiYARBAKIR 

AIRPORT START AT 

YOU CAN FLY FROM DiYARBAKIR AIRPORT TO ERCAN 

AIRPORT FOR AS LITTLE AS 69.99 TL

89.99 TL

PEGASUS HAVA YOLLARI, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NİN BAŞKENTİ 
LEFKOŞA İLE DİYARBAKIR ARASINDA KARŞILIKLI UÇUŞLARA BAŞLADI. 

PEGASUS AIRLINES HAS BEGUN FLYING BETWEEN DİYARBAKIR AND LEFKOŞA 
(NICOSIA), THE CAPITAL OF THE TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS.

PEGASUS FLIES BETWEEN LEFKOŞA  
AND DiYARBAKIR 4 DAYS A WEEK



Portre ••• portrait

SAHNE

YER
BESLENDİĞİM

T H E  S T A G E  I S  W H A T  F E E D S  M E

64 • PEGASUS • MART / MARCH 2017



Ö
Although he’d taken part in various projects 
before “Hanımın Çiftliği”, the series was a 
turning point for him. Maybe the leap came out 
of what he referred to as “a feeling of closeness 
to the character in the series, which was set in 
Adana, where I was born and raised”. After that 
series, we watched him in various heartwarming 
television series and in successful cinema and 
stage performances. These days, we can catch 
Caner Cindoruk in the popular television series, 
“Muhteşem Yüzyıl Kösem: Bağdat Fatihi 4. 
Murat”. We sat down for a chat with the actor 
about his projects as well as his travel preferences.
You’re an active actor. How many projects 
have you got going at the moment? 
Right now I have roles in two projects. I play 
“Silahtar Mustafa Paşa (General Mustafa)” in the 
series “Muhteşem Yüzyıl Kösem: Bağdat Fatihi 
4. Murat (The Magnificent Century: Murat IV, 
Conqueror of Baghdad)”, and I have a part in the 
new play at the Moda Theatre, “Torun İstiyorum”. 
I enjoy performing with all the cast members, and 
I get to share the stage with my brother, Münircan 
Cindoruk.
What is your underlying motivation as an 
actor?
The stage is what feeds me. I love acting, and I 
consider it a lifestyle. I’m not working on different 
projects at the same exact time, and with some 
good scheduling, I can set aside enough time for 
all of them.

ncesinde birçok projede yer alsa 
da, “Hanımın Çiftliği” dizisi dönüm noktası 
oldu onun için. Belki de kendi ifadesiyle, 
“doğup büyüdüğü coğrafyayı –Adana’yı- 
anlatan bu dizide oynadığı karaktere kendini 
daha yakın hissetmesinden” kaynaklandı bu 
sıçrama. Sonrasında, içimizi ısıtan birçok 
TV dizisinin yanı sıra, sinema filmi ve tiyatro 
oyununda rolünün hakkını verirken izledik 
onu. Bugünlerde, beyaz camın beğenilen 
dizilerinden “Muhteşem Yüzyıl Kösem: Bağdat 
Fatihi 4. Murat”ta başarılı performansıyla 
izlediğimiz oyuncu Caner Cindoruk’la projeleri 
ve seyahat tercihleri üzerine söyleştik. 
Aktif bir oyuncusunuz. Şu anda kaç 
projede yer alıyorsunuz?
Şu anda rol aldığım iki proje var. “Muhteşem 
Yüzyıl Kösem: Bağdat Fatihi 4. Murat” 
dizisinde “Silahtar Mustafa Paşa” rolünde 
oynuyorum. Diğeriyse Moda Sahnesi’nin yeni 
oyunu “Torun İstiyorum”. Ekip arkadaşlarımla 
eğlenerek oynadığımız bir oyun olmasının 
yanı sıra kardeşim Münircan Cindoruk ile aynı 
sahneyi paylaşıyorum.
Oyunculuktaki temel motivasyonunuz 
nedir? 
Sahne beslendiğim yer. Oyunculuk yapmayı çok 
seviyor ve yaşam biçimim olarak görüyorum. 
Projeleri de aynı anda çalışmıyorum ve iyi bir 
programlamayla hepsine yeterince zaman 
ayırabiliyorum. 

YER
SEYAHATLERINDE MÜZIĞE 

ÖZEL BIR YER AYIRAN 
OYUNCU CANER CINDORUK, 
FLYPGS.COM MAGAZINE’IN 

BU AYKI KONUĞU OLDU.

MUSIC HOLDS A SPECIAL 
PLACE IN THE TRAVELS OF 
ACTOR CANER CINDORUK, 
THIS MONTH’S GUEST AT 
FLYPGS.COM MAGAZINE.
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“Muhteşem Yüzyıl Kösem”de de 
“Silahtar Mustafa Paşa” rolüyle kamera 
karşısındasınız. Böyle bir projede yer 
almak nasıl bir deneyim? 
Zor ama keyifli başladı süreç. Tarihi bir 
karakteri canlandırmak sorumluluk gerektiren, 
bir o kadar da heyecan veren bir deneyim. 
Silahtar Mustafa önemli bir karakter, projeden 
de rolümden de çok memnunum.
Son olarak yer aldığınız sinema filmi, 
Yılmaz Erdoğan’ın yönetmenliğini yaptığı 
“Ekşi Elmalar”. Burada canlandırdığınız 
karakterden söz eder misiniz? 
“Ekşi Elmalar”da, Yılmaz Erdoğan’ın oynadığı 
“Reis Bey” karakterinin büyük kızının kocası, 
yani damadıyım. Komik bir adam ama hayal 
kırıklığı da yaratan bir eş aynı zamanda. Küçük 
ama eğlenceli bir roldü. Yılmaz Erdoğan da 
oyunculuktan gelen bir yönetmen olduğu için 
oyuncularla çok kolay empati kuruyordu. 
Yılmaz Erdoğan’la başka projelerde de 
birlikte çalıştınız. Nasıl kesişti yollarınız? 
Bu film haricinde “Gergedan Mevsimi”nde 
oynadık. Olaylar tamamen tesadüfi gelişti.
“Gergedan Mevsimi”nde Monica 
Belluci ile aynı seti paylaştınız. Nasıl bir 
deneyimdi?
Beğendiğim bir oyuncu ve güzel bir kadın 
Monica Belluci. Beraber oynadığımız için 
kendimi çok şanslı görüyorum.
Tiyatro, dizi ve sinemada önemli 
projelerde yer aldınız. Sizin için özel bir 
yere sahip bir proje var mı? 
Her proje bana kendi içinde özel duygular 
yaşatmış, her biri yaşamımın yapı taşları 
olmuştur. Zaten bizi var eden de yaşam 
boyu yaptıklarımız, yaşadıklarımız ve 
biriktirdiklerimiz değil midir?  
Aynı zamanda bir tiyatro yönetmenisiniz 
ve bugüne kadar dört oyun 
yönetmişsiniz. Yönetmek mi daha keyifli 
oynamak mı? 
Çukurova Üniversitesi Tiyatro Topluluğu’nda 
amatör olarak reji yaptım. Ama oyunculuk şu 
an beni yeterince tatmin ediyor. İlerde fikrim 
değişir mi bilmiyorum.
Hayatınızda dönüm noktası olarak 
tanımladığınız bir an var mı?
Oyunculuğa İstanbul’da devam etmek üzere 
Adana’dan yola çıktığım an, hayatımın en 
önemli dönüm noktasıydı.
Caner Cindoruk’a yakın bir karakteri 
oynadım dediğiniz bir proje var mı?
“Hanımın Çiftliği”nin doğup büyüdüğüm 

"Tarihi bir 
karakteri 

canlandırmak 
sorumluluk 

gerektiren, bir 
o kadar da 

heyecan veren 
bir deneyim." 

"Bringing a 
historical 

character to life 
carries some 

responsibilities, 
but at the same 

time, it’s an 
exciting 

experience."

We’re watching you in the role of 
“Silahtar Mustafa Paşa” in “Muhteşem 
Yüzyıl Kösem”. What’s it like to be 
involved in this kind of project?
It was difficult at the start, but it’s been 
enjoyable. Bringing a historical character to 
life carries some responsibilities, but at the 
same time, it’s an exciting experience. Silahtar 
Mustafa is an important character, and I’m very 
happy with the project and my role in it. 
Your most recent film role was in “Ekşi 
Elmalar”, which is directed by Yılmaz 
Erdoğan. Could you tell us a little about 
your character?
In “Ekşi Elmalar”, I play the husband of the 
eldest daughter of Yılmaz Erdoğan’s character 
“Reis Bey”, in other words, his son-in-law. 
He’s a funny guy, but a disappointment as a 
husband. It was a small roll, but an enjoyable 
one. As a director who also has a background 
as a performer, it’s easy for Yılmaz Erdoğan to 
establish empathy with the actors.
You’ve worked with Yılmaz Erdoğan 
on other projects. How did your paths 
cross?
Other than this film, we were both in “Gergedan 
Mevsimi”. It was all a total coincidence.
In “Gergedan Mevsimi” you shared the 
set with Monica Belluci. What was that 
like?
Monica Belluci is an actor I like as well as a 
beautiful woman. 
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I consider myself very lucky to have performed 
together with her.
You’ve taken part in important projects 
in the theatre, television and film. Is 
there any particular project that holds a 
special place in your heart?
Every project has brought to life emotions 
special to that project, every one of them 
has been a building block in my life. After 
all, aren’t we just the sum of what we’ve 
done, experienced and accumulated in our 
lives?
You are also a theatre director who has 
directed four plays. Which do you enjoy 
more, acting or directing?
I was an amateur director for the Çukurova 
University Theatre Group. But at the moment, 
acting is enough for me. Whether or not that 
will change in the future, I can’t say.
Is there any moment that you consider 
to be a turning point in your life?
The moment I left Adana for Istanbul to 
continue acting was the most important 
turning point in my life.
Have you been in anything where the 
character you played resembled Caner 
Cindoruk?
The character I played in “Hanımın Çiftliği” 
felt close to home, because the series was set 
in the region where I was born and grew up, in 
a familiar world, with familiar characters. 
You once said in an interview, “I want 
to be a teller of stories that I feel 
comfortable with”...
Yes. The story is the most important factor in 
my agreeing to a project. Telling stories is at 
the heart of what we do. 
What are you preferences when it 
comes to travel? Is there anything you 
absolutely need to have with you while 
you’re travelling or at your destination?
In general, I prefer to travel by plane. While I’m 
enjoying my holiday, I should be able to read 
and to bring together the rhythm of the music 
and the holiday. I love to wrap myself up in the 
energy of the place I’m visiting.
What country, city or place has 
impressed you the most?
Moscow made an impression on me; I went 
with Kadir İnanir to visit Nazim Hikmet’s grave.
Is there any city or country that you’d 
really like to visit, but haven’t had the 
chance to yet?
Spain and Italy.

coğrafyayı anlatması, dünyasının ve 
karakterlerinin tanıdık oluşu, oynadığım 
karaktere yakınlık hissi duymamı sağlamıştı.
Bir röportajınızda “İçime sinen bir 
hikâyenin anlatıcısı olmak istiyorum” 
diyorsunuz…  
Evet, bir projeyi kabul etmemdeki en önemli 
sebep, hikâyesi. İşimiz esasında hikâye 
anlatmak. 
Seyahat tercihleriniz neler? Seyahat 
sırasında yanınızda mutlaka bulunmasını 
istediğiniz veya gittiğiniz yerlerde 
mutlaka olmalı dediğiniz bir şey var mı?   
Genelde uçak ile seyahat etmeyi tercih ederim. 
Tatilin keyfini çıkarırken kitap okumalı ve 
müziğin ritmi ile tatili bütünleştirebilmeliyim. 
Gittiğim yerin enerjisine bürünmeyi de çok 
seviyorum.
Sizi en çok etkileyen ülke, şehir veya 
mekân neresi? 
Moskova’dan etkilenmiştim; Kadir İnanır’la 
birlikte Nâzım Hikmet’in mezarına gitmiştik.
Çok isteyip de hâlen gidemediğiniz bir 
ülke/şehir var mı?
İspanya ve İtalya.
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" BIR PROJEYI KABUL 
ETMEMDEKI EN ÖNEMLI 

SEBEP, HIKÂYESI."

" THE STORY IS THE MOST 
IMPORTANT FACTOR IN MY 
AGREEING TO A PROJECT. "
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Onun Moda’sı Geçmiyor…

Moda’nın, biraz da Anadolu Yakası’nın Avrupa Yakası’na 
göre daha sakin olmasından dolayı, mahalle havasını 
daha iyi yansıttığını düşünüyorum. Anadolu Yakası’nda 
oturanlar, öğrenciler ve genç aileler, bu mahalleye hafta 
sonları ayrı bir canlılık katıyor. İlk yapıldığında biraz 
tepki toplayan fakat şimdi günlük yaşamın ayrılmaz bir 
parçası haline gelen nostaljik tramvayı ile Moda, “bizim 
yakanın kâh Beyoğlusu, kâh Teşvikiyesi” tadında. Moda 
son yıllarda ekstra bir popülerlik yaşasa da, mahallenin 
yıllardır kendine has bir kitlesi ve mekânları hep vardı. 
Ben de lisedeyken arkadaşlarımla dershane çıkışı 
Moda’daki mekânlara gelmeye bayılırdım. Şimdiyse 
muhteşem bir ilginin odak noktası ve neredeyse her hafta 
yeni bir mekân açılıyor Moda’da. Bu yüzden önerilerimde, 
mahallenin yenilerine ağırlık vermek istiyorum.

Moda is particularly adept at projecting a neighbourhood atmosphere, 
and I think that’s because the Asian Shore of Istanbul is more sedate in 
comparison to the European Shore. On the weekends, residents of the 
Asian side, students and young families add another level of activity to 
the neighbourhood. While the old tramway met with some resistance 
when it was first rejuvenated, it’s since become an essential part of 
daily life in Moda, giving it an atmosphere somewhere between that of 
Beyoğlu and Teşvikiye. While Moda may have become extra-popular 
over the past few years, there’s always been a distinct neighbourhood 
crowd and neighbourhood establishments. When I was in high school, 
I loved to head over to Moda when my friends and I got out of our 
afterschool “dershane”. Nowadays it’s become an incredible focal 
point, with new places opening up almost every week, so I want to 
concentrate my recommendations on the newest entrants onto the 
neighbourhood scene.

Son birkaç yılda, farklı bir mahalle kültürü oluştu İstanbul’da. Büyük 
çoğunluk, kendi muhitinde takılmayı, daha yerel sınırlar içinde kalmayı 
tercih ediyor. Karaköy’ün yarattığı akımın izinden giderek üçüncü dalga 

kahvecilere ev sahipliği yapan, kafeleri evindeymiş hissi yaratan Kadıköy-
Moda, bu kültürün mekâna en çok yansıdığı bölgelerden biri. 

Over the past few years, Istanbul has witnessed the rise of a different type of 
neighbourhood culture. The vast majority would rather just hang out with their 

own crowd and within their own local boundaries. Following on the wake of 
Karaköy’s success with third-wave coffeehouses, Kadıköy-Moda is among one of 

the areas that best reflect the culture of being “at home at the cafe”. 
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A Place That’s Always in Fashion: Moda 





PA G E  C A F E  &  G A L L E RY 
Moda Caddesi üzerinde bulunan, galeri ve 

kafe konseptini bir araya getiren sevimli bir 
mekân. Siyah-beyaz damalı zemini, renkli 

sandalyeleri ve geniş kahvaltı menüsü ile 
pazar sabahları ve öğlen saatleri için keyifli 

bir adres. Ayrıca galeri konseptine uygun 
olarak duvarlarda yerini alan resimler de 

cabası!

PA G E  C A F E  &  G A L L E RY 
This friendly spot on Moda Caddesi brings 

together the concepts of gallery and cafe. 
With its black-and-white checked floor, 

colourful chairs and vast breakfast menu, 
this is an enjoyable address for Sunday 

mornings and afternoons. And in line 
with its gallery concept, you get paintings 

hanging on the walls, too!

D E M  M O D A
Favori mekânlarımdan olan Dem, sonunda 
Anadolu Yakası’na geldi! Burası kısaca “butik 
bir çayevi” olarak tanımlanabilir. Dünyanın 
dört bir yanından gelen çayları, lezzetli 
tatlıları ve sempatik çalışanları ile bu mekânın 
Moda’ya çok yakıştığını düşünüyorum. Farklı 
çaylar denemek ve keyifli bir mola vermek 
isteyenlere tavsiye ederim. Benim buradaki 
favori çayım ise Vanilla Bourbon.

D E M  M O D A 
Dem is one of my favourite spots in Karaköy, 
and now it’s finally arrived on the Asian Shore! 
The place is best described as a “boutique 
teahouse”, and it’s a great fit for Moda, what 
with teas from all over the world, delicious 
desserts, and friendly staff. I recommend it 
for anyone interested in trying out different 
kinds of tea and those wanting a nice place for 
a break. My favourite tea here is the Vanilla 
Bourbon tea.

M O D ASeyahat ••• travel
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B E P P E  P I Z Z E R A 
Burası yeni bir mekân değil, hatta Moda’nın 
en eskilerinden biri. Birkaç masadan oluşan 
bu sevimli pizzacı, her daim Moda’daki 
favorilerimden biri.

B E P P E  P I Z Z E R A 
This place is not new; in fact, it’s one of Moda’s 
oldest establishments. This cute pizzeria has 
got just a few tables, but it’s always one of my 
favourite stops in Moda.

L O T TA 2 3  TAT T O O  C O F F E E
Moda’da geçtiğimiz yıl açılan Lotta, henüz 
bir kez gidebilmiş olmama rağmen favoriler 
listemde yer almayı başardı! Dövme ve kahve 
keyfini buluşturan ilginç konsepti ve sıra 
dışı dekorasyonu ile son zamanlarda gittikçe 
birbirine benzemeye başlayan kahvecilerin 
arasından sıyrılıyor.  

L O T TA 2 3  TAT T O O  C O F F E E 
Lotta opened in Moda last year, and even 
though I’ve only managed to go there once, 
it’s won itself a place on my list of favourites! 
Bringing together tattoos and coffee is 
an interesting concept, and the unusual 
decor makes it stand out from a crowd of 
coffeehouses that are starting to look more 
and more alike. 
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C O F F E E  &  D E S I G N  S H O P  
Dr. Esat Işık Caddesi üzerinde bulunan bu 

kafe, ilk bakışta fark edilmeyebilecek kadar 
küçük. İçerde yalnızca birkaç masa olması ve 

sempatik sahiplerinin de etkisiyle bana çok 
samimi bir mekân hissi veriyor. Burası hem 
bir kafe hem de küçük bir mağaza. Raflarda 

duran tasarım yastık, bardak gibi ürünleri 
satın alabiliyorsunuz.

C O F F E E  &  D E S I G N  S H O P  
This cafe on Dr. Esat Işık Caddesi is so small 

that you might not even notice it at first 
glance. It gives off a warm and welcoming air, 

what with just a few tables, and its friendly 
owners. It’s not only a cafe, it’s also a little 

shop, and the pillows, glasses and other design 
objects on its shelves are all for sale.

PAT T I S  
Kahvaltı için yer arıyorsanız, buraya da bir 
göz atın derim. Moda’nın yenileri arasında 
yer alan, özel bir yumurta-omlet menüsü bile 
olan mekân, kahvaltı keyfiyle kulaktan kulağa 
yayılmaya başladı bile.

PAT T I S  
If you’re looking for a place to go for breakfast, 
I’d recommend taking a look at Pattis. It’s one of 
Moda’s new additions, and with its special eggs-
and-omelettes menu, it’s quickly becoming 
known as a breakfast hotspot.
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Daha iyi 
bir yaşam için
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İskandinavya’nın 
gözbebeği, İsveç’in 
başkenti ve birbirine 
57 köprü ile bağlı 14 
adadan oluşan su şehri 
Stockholm, sizi büyüleyici 
bir coğrafyaya davet 
ediyor.

A city made up of 14 
islands connected 
together by 57 bridges, 
the enchanting 
geography of 
Stockholm, the pride 
of Scandinavia, is 
calling you. 

PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Stockholm’e 

haftanın her günü 
her şey dâhil 
44,99 USD’den 

başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.
You can fly to 

Stockholm
from İstanbul Sabiha 

Gökçen Airport 
with Pegasus’ daily 
flights; all-inclusive 

prices start at
44.99 USD.

FLY WITH  
PEGASUS
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We arrive at Arlanda Airport in 
Stockholm, Sweden four hours after 
setting off on our journey from Istanbul’s 
Sabiha Gökçen Airport. As far as 
transportation from the airport to the city 
goes, there are numerous choices, but the 
Arlanda Express is the most convenient 
as well as the fastest. By taking this 
special fast train, which departs every 15 
minutes, you’ll easily arrive in downtown 
Stockholm in 20 minutes. By the way, just 
so you know, the national currency is the 
Swedish Kröner (SEK), and they don’t 
take Euros here!

KVARNEN

Ikea’dan aşina olduğumuz 
İsveç Köftesi’ni buraya 

gelmişken mutlaka 
denemelisiniz. Şehrin gece 

hayatının döndüğü SoFo 
bölgesindeki Kvarnen’in, 
yanında patates püresi 
ve özel kızılcık sosuyla 

birlikte servis ettiği İsveç 
Köftesi, gerçekten de leziz. 
Ancak büyük ve doyurucu 

porsiyonlarda gelen köfteyi 
bir kez Stockholm’de yedikten 

sonra, başka bir yerde aynı 
tadı yakalayabileceğinizden 

emin değiliz! 

KVARNEN

Ikea introduced us to Swedish 
Meatballs, and you should 

definitely order them when you 
come here. Kvaren is located 
in SoFo, the neighbourhood at 
the heart of the city’s nightlife. 

Served with mashed potato 
and cranberry sauce, the 

Swedish Meatballs are truly 
delicious, and we’re sure that 
once you’ve had the generous 
and filling portions served in 

Stockholm, you won’t be able 
to match them anyplace else!

NEREDE
YEMELI?

Where Should We Eat?
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İstanbul Sabiha Gökçen’den 
başlayan ve yaklaşık dört saat 
süren yolculuğun ardından İsveç’in 
Stockholm şehrine, Arlanda 
Havalimanı’na varıyorsunuz. 
Havalimanından şehre gitmek için 

farklı ulaşım seçenekleri mevcut olsa da en 
uygunu ve en hızlısı, her 15 dakikada bir gelen 
Arlanda Express treni. Özel bir hızlı tren 
deneyimi yaşayarak 20 dakika içinde şehir 
merkezine kolayca varıyorsunuz. Bu arada, 
ülkede para birimi olarak İsveç Kronu (SEK) 
kullanılıyor ve Euro ile yapılan ödemeler 
kabul edilmiyor, bilginize!
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“FIKA” ZAMANI

“Fika”, kahve ve pasta, kurabiye gibi atıştırmalıklar eşliğinde yapılan tatlı sohbetler 
için kullanılan bir İsveç terimi. Siz de bir kahve molası vermek, “Fika” anlarından birini 
sevdiğiniz biriyle paylaşmak isterseniz, tavsiyemiz: Snickarbacken. 19’uncu yüzyıldan 

kalma bir binada yer alan, yüksek tavanlı bu mekânda taze sandviçler ve İsveç 
kurabiyeleri eşliğinde kahvenizi yudumlarken, sıcacık anlar yaşayacaksınız.

“FIKA” TIME

“Fika” is a Swedish expression used to describe the pleasant conversation that takes place 
in the company of coffee and a bite to eat, like cookies or cake. If you want to take a coffee 
break and spend some “Fika time” with someone you love, we recommend Snickarbacken. 

Located in a 19th-century building, this high-ceilinged venue offers you warm moments 
together with fresh sandwiches and Swedish cookies to go with your coffee.

HOTEL RIVAL GAMLA STANSOFO, SÖDERMALM

Şehre vardıktan sonra ilk durağımız, ABBA’nın 
eski üyelerinden Benny Andersson’un sahibi 
olduğu Hotel Rival. Stockholm’un Södermalm 
bölgesinde yer alan Hotel Rival, konforlu bir 

konaklama vaadinin yanı sıra görsel bir şölen 
sunan mimarisiyle de dikkat çekiyor. Işıklı 

kapısından içeri girdiğiniz anda, adeta bir müze 
gezer gibi duvardaki tablolardan da gözlerinizi 

alamıyorsunuz. 

              

After arriving in the city, our first stop is the 
Hotel Rival. The hotel, located in Stockholm’s 
Södermalm district, is owned by former ABBA 
member Benny Andersson. In addition to its 

promise of comfortable accommodations, it’s 
visually striking architecture is noteworthy. From 

the moment you walk through its illuminated 
doorway, you’ll have a hard time taking your eyes 
off the paintings on the walls, which will make you 

feel as if you’re walking through a museum.

Stockholm denince akla ilk olarak 1252 yılında 
kurulan ve büyük oranda korunarak bugüne 

gelmiş olan Gamla Stan bölgesi geliyor. Kuzey 
Rönesansı mimari üslubu ve hemen her köşede 
bir film karesini andıran renkli dokusuyla Gamla 
Stan, hem romantizmi hem de modernizmi bir 

arada yaşatıyor. Kraliyet Ailesi’ne ait birçok yapı 
da bu dar sokaklı, renkli, eski şehir merkezinde 

yer alıyor.

              

When you picture Stockholm, the first thing 
that comes to mind is Gamla Stan. The district 
dates back to 1252, and it’s been remarkably 
well preserved. Romanticism and modernism 

are rolled into one in Gamla Stan, whose 
vibrant texture features Northern Renaissance 
architecture and where every corner looks like 
a scene out of a movie. This lively centre of the 
old city is filled with narrow streets and several 

buildings belonging to the Royal Family.

Gamla Stan, Stockholm’un tarihinden 
izler taşırken, Södermalm’de yer alan 
SoFo bölgesi, şehrin yeni trendlerini 

takip etmek isteyenlerin uğrak noktası. 
Şık restoranlar, yeni nesil kahveciler 
ve trend butikler burada yer alıyor.

              

If Gamla Stan is where you’ll find 
traces of the city’s history, the SoFo 

neighbourhood in Södermalm is 
where you’ll come across Stockholm 
residents intent on keeping up with 

the latest trends. Here you’ll find chic 
restaurants, new-wave coffee shops 

and trendy boutiques.
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VASA MÜZESİ 
Vasa Museum

FOTOGRAFISKA MÜZESİ 
Fotografiska Museum

NOBEL MÜZESİ 
Nobel Museum

1628 yılında batan ve 1961 yılında gün 
yüzüne çıkarılıp restore edilen Vasa 

gemisi, ismini verdiği müzede, eşsiz bir 
tarihi miras olarak sergileniyor. Orijinal 

parçalarının %95’ten fazlası korunan ve 
üzerinde çok sayıda oyma heykel bulunan 

Vasa, benzersiz bir sanat hazinesi ve 
Stockholm’un en güçlü simgelerinden biri. 

              

This museum is named for the Vasa, 
a ship that sunk in 1628. Recovered in 

1961, the restored ship is exhibited in the 
museum as a unique piece of history. 

More than 95% of the original was 
preserved, and a large number of statues 
were found on the ship, making it a unique 

storehouse of art, as well as one of the 
main symbols of Stockholm.

2010 yılında kurulan ve birçok ünlü fotoğraf 
sanatçısının geçici ve daimi sergilerine 
ev sahipliği yapan Fotografiska Müzesi, 

çağdaş fotoğrafçılığın merkezi olarak 
da biliniyor. Sergi mekânlarının yanı sıra 
içerisinde bistro, kafe ve bar da bulunan 

müzeyi, fotoğrafla ilgilenen herkesin 
mutlaka ziyaret etmesi gerekiyor. 

              

Founded in 2010, the Fotografiska 
Museum, also known as a centre of 

contemporary photography, features 
permanent and temporary exhibitions of 
numerous well-known photographers. 

Besides the exhibition spaces, the museum 
also features a bistro, cafe and bar, and 

visiting is a must for anyone with an 
interest in photography.

İsveçli kimyager Alfred Nobel, ölümünden 
sonra, servetinin neredeyse tamamını, 

kültürel ve bilimsel ilerlemeyi destekleyen 
Nobel Ödülleri’nin hayata geçirilmesi 

amacıyla Nobel Vakfı’na emanet etmiş. 
Stockholm’de yer alan Nobel Müzesi’nde, 

ödül sahiplerinin ve fikirlerinin dünyayı nasıl 
değiştirdiğine şahit olabilirsiniz.  

              

Swedish chemist Alfred Nobel decided 
to entrust practically his entire fortune 

to the Nobel Foundation after his death, 
to be used for carrying the Nobel Prizes 
into effect, which is supporting cultural 

and scientific progress. In Nobel Museum, 
which is located in Stockholm, you can 

see how the prize winners and their ideas 
changed the whole world.
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SKANSEN AÇIK HAVA MÜZESİ

İsveç kültürünü, evlerini, yaşam alanlarını görmek 
ve keyifli saatler geçirmek için mutlaka Skansen’e 

uğramalısınız. İsveç’in minyatürü olarak da 
tanımlanabilecek Skansen, yaz aylarında farklılık 

göstermekle beraber, genel olarak sabah 10.00’dan 
akşam 16.00’a kadar ziyaretçilere açık.

SKANSEN OPEN-AIR MUSEUM

You should definitely visit Skansen, where you can 
spend a few enjoyable hours looking at Swedish culture, 
houses and living quarters. Skansen could be described 

as a miniature Sweden. The museum is usually open 
from 10:00 to 16:00, although hours are different in the 

summertime.
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STOCKHOLM’E NE ZAMAN GİDİLİR? 

İskandinav ülkelerinin çoğu gibi Stockholm de kışın oldukça soğuk. Yazın sıcak 
denizlere gitme hayaliniz varsa, bu şehri bizim gibi soğuk kış ya da serin bahar 

aylarında ziyaret edebilirsiniz. Ancak fotoğraf çekmeyi sevenler ve gün ışığında şehri 
gezmek isteyenler, planlarını yine yaz ayları için yapsın! Çünkü Stockholm’de kışın 
sabah 08.00 sularında doğup 15.30’da batan güneş, yaz aylarında 03.30 civarında 

doğup akşam 22.00’de batıyor.

WHEN’S THE BEST TIME TO GO TO STOCKHOLM?

Like most places in Scandinavia, Stockholm is very cold in the winter. If you’re 
dreaming of warm seas in the summertime, then you can visit this city in the cold 
winter or the cool springtime, like we did. Then again, anyone who enjoys taking 
photos and wandering around in the urban sunlight should plan to come in the 

summertime, because in the winter, the sun rises over Stockholm at around eight in 
the morning and sets at three thirty in the afternoon – but in the summer, sunrise is at 

about 3:30 a.m., and sunset around 10 at night!
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Masal Âlemi 
H A L L S T A T T 

Enchanting Hallstatt 
Yazı ve Fotoğraf - Text and Photo A R Z U  Ö Z E N - @gezginhayalci  

allstatt 1997’de UNESCO 
Dünya Kültür Miras 
Listesi’ne girmiş bir yer. 
Burayı anlatmak için tek 
bir kelime hakkım olsaydı 
kesinlikle “ütopik” 
derdim. Bir ucundan 
diğer ucuna en fazla iki 
saatte yürüyebileceğiniz 

bir köy, Hallstatt… Ama gözleriniz bağlıysa! 
Çünkü her on adımda bir sizi bir şey kendine 
âşık etmek için mutlaka durduruyor. Sağınızda 
masalsı evler, solunuzda göz göze geldiğiniz 
kuğular, karşınızda sislerin arkasından bir anda 
çıkıp size sürpriz yapan Alpler ve önünüzde 
Hallstatt Gölü, günün her saatinde apayrı 
bir güzellikte. Kulağınızda da doğanın en 
güzel melodisi; köye doğru masal gibi akan 
Waldbachstrub Şelalesi…

Hallstatt was placed on UNESCO’s World 
Cultural Heritage List in 1997. If I had 
to describe it in just one word, it would 
definitely be “utopic”. To walk from one 
end of the village of Hallstatt to the other 
would take you two hours, at most.... but 
only if you were blindfolded! Otherwise, 
every few steps you’d undoubtedly be 
stopped in your tracks by something 
that made you fall in love: Enchanting 
houses on your right, swans staring at 
you on your left; across from you the 
fog, with the Alps ready to leap out from 
behind and surprise you; in front of you, 
Lake Hallstatt, beautiful at any time 
of day. And that magnificent melody 
of nature ringing in your ears? It’s 
the Waldbachstrub Waterfall, flowing 
fairylike towards the village...
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Avusturya’nın “Yukarı Avusturya” 
olarak bilinen Salzkammergut 
bölgesinde minnacık, masalsı bir köy 
var: Hallstatt. Minik olduğuna 
bakmayın onun; insanı büyüleyen, 
boyundan büyük bir dünyası var. 
In the Salzkammergut region known as 
“Upper Austria” lies a small, 
enchanting village: Hallstatt. But don’t 
be put off by its tiny size: Hallstatt holds 
a world of enchantment that is bigger 
than you think.
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HALLSTTAT KÖYÜ  HALLSTTAT VILLAGE

TUZ MADENİ SALT MINE

ARZU ÖZEN

Eski Şehrin Romantik Kasveti
İnsanı içindeki şairle tanıştıran Hallstatt, 
Avrupa’nın en eski yerleşim yerlerinden biri. 
Yedi bin yıllık bir tarihe sahip. Geceleriyse 
oldukça kasvetli. “Frankenstein”ın burada 
çekildiğini söylesem kasvet seviyesini 
anlatabilirim sanırım ama bu kasvet, insana 
kasveti de sevdiren cinsten. Büyüsüne 
kapıldığınız romantik bir kasvet! Demem 
o ki, gecesiyle, gündüzüyle Hallstatt’ın 
ölmeden önce mutlaka görülmesi gereken 
Avrupa köyleri listesinde üst sıralarda 
olması da, Çinlilerin bu köyün aynısını kendi 
topraklarında; Guangdong eyaletinin Huizhou 
şehrinde inşa etmiş olması da boşuna değil. 
Çinliler bu köyü o kadar beğenmiş ki, ikinci 
Hallstatt için 980 milyon dolar harcamışlar. 
İnternetten iki şehrin fotoğraflarına 
bakarsanız, benzerliğe şaşıracaksınız. 

Ruhun Gıdası: Doğa
Burada havaalanı yok. Ben Viyana’dan trenle 
geldim. Dört saatlik bu efsane tren yolculuğu 
sırasında Alpler ve göller eşliğinde adeta 
“Heidi” kıvamına geldim! 

Romantic Melancholy of the Old City
Hallstatt will awaken your inner poet. One of 
the oldest settlements in Europe, it has a history 
that goes back 7,000 years. Nights here are truly 
melancholy. I could probably explain just how 
melancholy by telling you that “Frankenstein” 
was filmed here – but it’s the kind of melancholy 
that will make you enjoy melancholy; a 
melancholy wrapped in romanticism! What I’m 
saying is, Hallstatt should be up near the top 
of any “bucket list” of European villages worth 
visiting. It wasn’t for nothing that the Chinese 
decided to recreate Hallstatt in the village of 
Huizhou in China’s Guangdong Province. In fact, 
the Chinese liked Hallstatt so much that they 
spent 980 million dollars to construct a copy 
of it! You can look on the Internet to compare 
photos of the two cities, and you’ll be surprised at 
the resemblance. 

Nature: Food for the Soul
There’s no airport here. I came here by train 
from Vienna. During this incredible four-hour 
train journey I felt just like “Heidi”, surrounded 
by the mountains and lakes of the Alps. 



Fuschlsee ve Wolfgangsee göllerinden geçerken 
ruhun asıl gıdasının müzik değil de doğa 
olduğuna karar verdim. Viyana’dan araba da 
kiralayabilirdim fakat karayoluyla Hallstatt’a 
giderseniz, onunla  ilk göz göze gelişiniz çok 
sıradan oluyor; bir tünelden geçiyorsunuz ve 
manzaranız yalnızca duvarlardan oluşuyor. 
Oysa trenle gelince, küçük bir ticari tekneyle 
Hallstätter Gölü’nü geçip 7-8 dakikada 
Hallstatt’a varıyorsunuz. Gölün üstüne çökmüş 
sise ellerinizle dokunabiliyorsunuz. Sisi sağa 
sola itip manzaranızın önünü açabiliyorsunuz. 
Bu gölün kıymeti Avrupa’da öyle iyi biliniyor 
ki, insanlar Avrupa’nın her yerinden kalkıp 
evlenmek için buraya geliyor. 

Tuz Cenneti
Dünyanın en eski tuz madeni Salzwelten, 
Hallstatt’ta bulunuyor. Merkezden 10 dakikada 
yürüyerek vardığınız bir fünikülerle tuz 
madeninin bulunduğu dağa birkaç dakikada 
çıkabiliyorsunuz. Manzaranın en güzeli 
de işte burada. Fünikülerden inince 15-20 
dakikalık yokuş yukarı bir yürüyüşle madene 
varıyorsunuz. Üç saat boyunca, işini seven 
bir rehber eşliğinde bilgiye doyuyorsunuz. 
250 milyon yıl önce okyanus, tuzu dağın 
içine taşımış. Madenciler katmanlar arasında 
trenle ulaşım sağlıyorlarmış, daracık bu tüneli 
gezerken siz de madenciler gibi bu trene 
biniyorsunuz. Madencilerin tren dışında 
kullandıkları bir yol daha var: 64 metrelik 
ahşap bir kaydırak! 
Rehber; “Yüzünüzü seviyorsanız ayaklarınızla 
fren yapmayın” diye uyarıyor. Bize de çocuklar 
gibi eğlenmek kalıyor. Bir de hızölçer var. Beş 
Euro’ya fotoğrafınızı çekip veriyorlar. Ben 
kaydırakta 28,5 km hızla gitmişim. Çığlık atmak 
için bence yeterli! 

Manzara Eşliğinde Kahve
Tuz madeninden çıktıktan sonra, sizi havalı 
ismiyle “Welterbeblick Dünya Kültür Mirası 
Manzarası” bekliyor. Bu büyüleyici manzara 
Alpler ve Hallstätter Gölü’ne açılıyor. Hemen 
oracıkta 700 yıllık bir de restoran var: 
Rudolfstrum. Bir kahve içmeden bırakmaz sizi 
bu manzara. Bu restoranın hemen önündeki 
uçurumda “Skywalk” denilen bir manzara 
izleme platformu var. Buraya da dilekleri 
anahtar yapıp kilitlemişler. Manzaraya 
doyduysanız, artık binin fünikülere, inin 
“Eski Şehir” ya da “Pazar Yeri” dedikleri köy 
meydanına. 

As we passed by the Fuschlsee and Wolfgangsee 
lakes, I decided that it’s not music, but nature, 
that’s the real food for the soul. I could have 
rented a car in Vienna, but if you travel to 
Hallstatt by highway, your first glimpse of the 
place is rather ordinary – you emerge from a 
tunnel and get a view that looks like wallpaper. 
But if you take the train, you arrive in town 
after a 7-8 minute ride across Lake Hallstatt in 
a small passenger ship. You can reach out and 
touch the fog that has descended upon the lake, 
pushing it aside to reveal the landscape before 
you. The beauty of the lake is so well known in 
Europe that people flock here from across the 
continent to get married.

Salt Heaven
Hallstatt is the home of Salzwelten, the world’s 
oldest salt mine. About a 10-minute walk from 
the centre of Hallstatt there’s a funicular that 
will take you up the mountain where the mine 
is located. It takes just a few minutes, and 
you’ll get the most beautiful views here as well. 
When you step out of the funicular, you’ll walk 
about 15-20 minutes up to the top of the peak 
to reach the mine. For three hours, a guide who 
clearly loves the job will give you your fill of 
information. (For example, the salt from the 
ocean washed over the mountain 250 million 
years ago.) You’ll feel like a miner yourself as 
you tour the narrow tunnels aboard the train 
used by the miners to access the salt deposits. 
And there’s another route in besides the train: a 
64-meter-long wooden slide! The guide gives us 
a warning: “If you like your face, don’t step on 
the brakes!” We enjoy ourselves as if we’re kids. 
There’s a speedometer, too, and you can get 
your photo taken for 5 Euros. I had a great time 
shouting as I went down – at 28.5 km per hour!

Coffee With a View
When you emerge from the salt mine, you’ll be 
met by the very high-sounding “Welterbeblick 
World Cultural Heritage Landscape”. This 
enchanting landscape opens onto a view of the 
Alps and Lake Hallstatt. There’s a 700-year-old 
restaurant there called Rudolfstrum, with a 
view that just demands that you sit and have a 
coffee. Right in front of the restaurant there’s a 
viewing platform called the “Skywalk”, where 
you can make a wish. When you’ve had enough 
of the view, then take the funicular down to 
the village square, known as the “Old City” or 
“Marketplace”. 
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Burada hediyelik eşya (tuzluk, banyo tuzu, 
tuzdan yapılmış deodorant) alabileceğiniz 
dükkânlar, sevimli kafeler, Hallstatt Müzesi, 
Kutsal Üçleme heykeli ve her fotoğrafta 
görünen Evangelist Kilisesi var. Meydanın 
güzel ve illâ turistten arınmış bir fotoğrafını 
çekmek istiyorsanız, sabah uykunuzdan epey 
bir fedakârlık etmeniz gerekiyor. 

“Her Şey Değişir”
Hallstatt’a gelmişken civardaki yerleri 
de görmek isterseniz Hallstatt’ın 15 km 
batısındaki Gosau Gölü’ne gidebilirsiniz. Gölün 
tepesine taht kurmuş Dachstein Buzulu’nu ve 
onun göle kusursuzca yansımasını izleyerek 
bu kartpostal tadındaki gölün etrafını yaklaşık 
1,5 saatte turlayabilirsiniz. Şimdi sadece 
yayalara açık olan bu yola eskiden arabalar da 
girebiliyormuş. 1971 yılında gerçekleşen bir 
kaza sonrasında araba girişi yasaklanmış. Bu 
gölle ilgili beni en çok etkileyense bir tabelada 
“Pántha rêi” yazıyor olmasıydı. Bu ibare, Eski 
Yunancada “Her şey akar ve değişir” anlamına 
geliyor. Bu kadar durgun ve değişmez gibi 
görünen bir göl, her gidişinizde sizi yeni bir 
Gosau olarak karşılıyor yani.

You’ll find shops where you can buy 
souvenirs (salt cellars, bath salts, salt-crystal 
deodorant), as well as cafes, the Hallstatt 
Museum, the Statue of the Holy Trinity, 
and the Evangelist Church, which pops up 
in everyone’s photos. To get a really good, 
tourist-free photo of the square, you’ll have to 
tear yourself out of bed pretty early. 

“Everything Changes”
If you want to see some of the surroundings 
during your trip to Hallstatt, you could visit 
Lake Gosau, about 15 km to the west. The 
Dachstein Glacier sits like a crown above 
the lake, whose surface contains a perfect 
reflection of the ice mountain. You can walk 
around and enjoy this picture-postcard 
lakeshore in about an hour and a half. (You 
used to be able drive around it in a car, 
but after an accident in 1971, the road was 
closed to vehicular traffic.) The thing that 
most impressed me about this lake was a 
sign saying “Pántha rêi” – an Ancient Greek 
expression meaning “Everything flows and 
changes”. In other words, despite its stillness 
and timeless appearance, every time you visit 
the lake, you’ll be greeted by a new Gosau.
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Mağarada Konser Keyfi
Hallstatt’a yakın bir diğer yer de 15 dakika 
mesafedeki Obertraun bölgesi. Obertraun’dan 
fünikülere binip ilk durakta indiğinizde 20 
dakikalık bir yokuş çıkıp Dachstein Buzulu 
Mağarası’na varıyorsunuz. İçinde dokuz 
metre boyunda buzullar olan 2,7 km’lik bir 
mağara burası. Ama yalnızca bir km’lik kısmını 
gezebiliyorsunuz. Mesafe az olmasına rağmen 
mağarayı gezmek, yaklaşık iki saat sürüyor ve 
bu süre içinde 588 adet basamak çıkıyorsunuz. 
Mağaranın kendisini doğanın döngüsü içinde 
yenileyebilmesi için basamaklar her sene Ekim 
sonu sökülüyor ve mağara Nisan ayına kadar 
ziyarete kapanıyor. Her sene Ağustos ayında 
içeriye piyano taşıyıp klasik müzik konserleri 
verdiklerini duyunca nabzım hızlanıyor. 
Fünikülerle ikinci ve son durağa çıktığınızda 
ise kendinizi Alplerde buluyorsunuz. Kar var, 
buzul var, aşağıda göl var, uçurum var… Hepsi 
bir arada olunca da muhteşem bir manzara 
var. Fünikülerden indikten sonra, yarım saat 
kadar süren kolay bir yürüyüşle Krippenstein 
Dağı’nda “Beş Parmak” denilen dörder 
metre uzunluğunda beş parmaklı bir gözlem 
platformuna varıyorsunuz. Platform, 2.108 
metrede bir uçurumun üstünde. Aşağıda hem 
Hallstätter Gölü’nü hem de Salzkammergut 
bölgesinin iç kısımlarını görebiliyorsunuz 
ama daha yakından görmek isterseniz bir 
paraşüte atlayıp kendinizi özgürlüğün kucağına 
bırakıyorsunuz...

Concert in a Cave 
Another place close to Hallstatt is Obertraun, 
which is just 15 minutes away. From there 
it’s about 20 minutes up to the Dachstein Ice 
Caves, the first stop on the funicular from 
Obertraun. The caves reach nine meters 
in height and extend over a length of 2.7 
kilometres, but only 1.0 km is open to tourists. 
Although it’s relatively short, it takes about 
two hours to tour the entire length, which 
involves climbing 588 stairs. In order to allow 
the caves to renew themselves according to 
the cycles of nature, the stairs are removed 
every year at the end of October, and the caves 
are closed to visitors until April. My pulse 
raced when I learned that every August, a 
piano is hauled into the caves for a series of 
classical music concerts. 
The second stop on the funicular from 
Obertraun lets you out in the middle of the 
Alps. There’s snow, and glaciers, and a lake 
down below, and cliffs... Everything comes 
together in a magnificent landscape. When 
you come back down on the funicular, an 
easy walk of about half an hour takes you to 
a viewing platform at Krippenstein known 
as the “Five Fingers”. The platform consists 
of five, four-metre-long shelves perched 
on a 2,108- metre-high cliff with a view 
overlooking Lake Hallstatter that extends 
as far as the interior of the Salzkammergut 
region. If you want to get a closer look, you 
could enjoy the taste of freedom that comes 
with a parachute jump...

OBERTRAUN

GOSAU GOLÜ GOSAU LAKE

ALPLER ALPS
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Viyana’da 
3 Gece 4 Güne 
Neler S gar?

What Fits Into 
3 Nights 

and 4 Days 
in Vienna?

“Viyana” denildiğinde benim aklıma ilk gelenler; fonda klasik 
müzik, uzun lüleli peruk takan erkekler, tüylü geniş şapkalı ve 
inci kolyeli kadınlar, altın renkli objeler, görkemli saraylardı… 
Viyana hayallerim aklımın bir köşesinde öylece saklı dururken, 
hayal ettiklerimden fazlası karşıladı beni.
I used to conjure up Vienna with men in long, powdered wigs, women 
in wide-brimmed, feathered hats and pearl necklaces, gold objects 
and magnificent palaces, classical music playing in the 
background... While that vision remains in a corner of my mind, 
what I found in the real Vienna exceeded my dreams.

Seyahat ••• travel

Yazı ve Fotoğraf - Text and Photo 
Ö Z G E  Ö Z C A N  K U R T

- thehardestbutton.com
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PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Viyana’ya haftanın 
her günü her şey 

dâhil 39,99 USD’den 
başlayan fiyatlarla 

uçabilirsiniz.
You can fly to Wien 

from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport 

with Pegasus’ daily 
flights; all-inclusive 

prices start at
39.99 USD.

FLY WITH  
PEGASUS



A M E R L I N G B E I S L’ D E  S C H N I TZ E L :  
Schnitzel at Amerlingbeisl
Spittelberg bölgesinde, 
Museumsquartier’in hemen 
arkasında yer alan, akşam 
yemeği için ya da sadece bir 
şeyler içmek için gidilebilecek çok 
hoş ve modern bir mekân. 
Viyana’nın geleneksel tatlarından 
“schnitzel”i burada denedim. 
Yanında garnitür olarak servis 
edilen patatesi de salata şeklinde 

istedim ama porsiyon öyle 
büyüktü ki, tamamını bitiremedim!

S C H N I T Z E L  AT  A M E R L I N G B E I S L :
This welcoming, modern venue 
located in Spittelberg, just behind 
Museumsquartier, is an ideal 
choice for dinner or even just as 
a place to stop in for drinks. 
While I was here, I tried another 
of Vienna’s traditional dishes: 

“schnitzel”. I ordered it with 
potatoes, in the form of a potato 
salad, but the portions were so 
huge, I couldn’t manage to finish 
it all! 
__amerlingbeisl.at

Amerl i n g b e i s l

3 gece - 4 günlük Viyana 
seyahatimde çok güzel kafeler 
keşfettim, nokta atışı bir müze 
seçip altını üstüne getirdim, 
bitpazarında çok güzel parçalar 
yakaladım, çok etkilendiğim bir 
klasik müzik konserine gittim ve 
hiçbir yemek seçimimde hayal 
kırıklığına uğramadım. 

CA F E  J E L I N E K ’ D E  “ W I E N E R 
M E L A N G E ” :  İçeri adım attığınız 
anda geçmişe yolculuk yaptığınız 
hissine kapıldığınız, o eski döküm 
sobası ve muhteşem kahveleriyle 
içinizi ısıtan, Viyana tarzını her 
anlamda yansıtan bir kafe Jelinek. 
Kahvesini yudumlarken gazeteleri 
karıştıran, tatlısını yerken kitabını 
okuyan Viyanalılar ve huzur... Ben 
de yol yorgunluğumu, Viyana’nın 

geleneksel kahvesi “Wiener 
Melange” eşliğinde attım. 

During my three nights and four 
days in Vienna, I discovered 
lovely cafes, picked one museum 
to turn inside-out, gleaned a few 
gems from a flea market, 
attended a classical music 
concert that left me rather 
impressed, and didn’t regret a 
single choice I made when it 
came to food.

“ W I E N E R  M E L A N G E ”  AT  CA F E  J E L I N E K : 
Jelinek is in every sense a typical 
Viennese cafe. With its cast-iron 
stove and great coffee to warm 
you inside and out, one foot in 

the door and you’ll feel as if 
you’ve stepped back in time. The 
peace and quiet, the Viennese 
residents thumbing through the 
papers and reading their books 
as they drink their coffee and eat 
their cakes... As for me, I rid 
myself of my road weariness 
with a “Wiener Melange”, the 
city’s traditional coffee.
__cafejelinek.steman.at
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H U N D E R T WA S S E R  E V I ’ N D E 
( H U N D E R T WA S S E R H A U S )  H AYA L L E R  
1983-1986 yılları arasında inşa 
edilen bu binanın tasarımı, 
Avusturyalı sanatçı 
Friedensreich Hundertwasser’e 
ait. Turistlerin uğrak 
noktalarından biri olan 
Hundertwasser Evi’nin en 
dikkat çekici özelliği, hiçbir 
yerinde düz bir öğe 
bulunmaması. Konut, büro ve  
az sayıda dükkânın yer aldığı, 
her yönüyle ilginç bu binanın 
kademeli terasları, 250 adet 
ağaç ile yeşillendirilmiş. Böyle 
yapıları gördüğümde “imkânsız” 
diye bir şeyin olmadığını 
hatırlayıp mutlu oluyorum.   
O yüzden binanın önündeki 
bankta sessizce oturup her 
köşesine tekrar tekrar baktım, 
içinde yaşayan insanların çizgi 

film tadında döşenmiş evleri ve 
rengârenk hayatları olduğunu 
hayal ettim!

DREAMS AT THE “HUNDERTWASSERHAUS 
( H U N D E R T WA S S E R  H O U S E ) ” :  This 
building, built between 1983 and 
1986, was designed by the 
Austrian artist Friedensreich 
Hundertwasser. A popular spot 
for tourists, the most 
interesting thing about the 
Hundertwasser House is that 
you won’t find a straight line 
anywhere. The building, which 
houses flats, offices and a few 
shops, is interesting from 
anywhere you look, with its 
stepped terraces planted with 
250 trees. When I see buildings 
like this, I feel happy, because 

I’m reminded that there’s no 
such thing as impossible. So 
I sat down on a bench in front 
of the building and looked over 
every inch of it again and again, 
imagining that the people who 
lived there would have interior 
decorations resembling 
cartoons – and very 
colourful lives!
__ Kegelgasse 34-38, 
Landstrasse

F LO H M A R K T ’ DA  I K I N C I  E L  A Ş K I :  
Seyahatlerimin en sevdiğim 
bölümü olan alışverişi sonlara 
sakladım. Cumartesi sabahı 
erkenden kalkıp doğruca 
Viyana’nın en ünlü açık hava 
pazarı Naschmarkt’a doğru yola 
koyuldum. Bu pazarda sebze-
meyveden baharata, 
kahvaltılıktan çikolataya kadar 
çok sayıda ürünü bulmak 
mümkün. Ama benim asıl 
ilgilendiğim Naschmarkt’ın hemen 
yanında, sadece cumartesi 
günleri kurulan bitpazarı 
Flohmarkt’tı. Koleksiyoncuların 
mutlaka bir şeyler bulabileceği bu 
pazardaki fiyatların Avrupa’daki 
diğer pazarlara göre daha uygun 
olduğunu düşünüyorum. Üstelik 
pazarda sınırsız pazarlık yapma 

şansınız var ve çok sayıda Türk 
satıcıya da rastladığınız için hiç 
yabancılık çekmiyorsunuz. Ben 
de sıkı pazarlıklar sonucunda iki 
“vintage” gözlük, iki de antika 
çakmakla alışverişimi 
tamamladım. Ama aklım plaklar, 
porselenler, dekoratif eşyalarda 
kalmadı değil; keşke beğendiğim 
her şeye bavulumda yer 
açabilseydim!

S E C O N D - H A N D  LO V E  AT  F LO H M A R K T :
Shopping is my favourite part 
of travelling, and I saved the 
best for last. On Saturday 
morning, I woke up early and 
headed straight for 
Naschmarkt, the most famous 
open-air market in Vienna. You 
can find all kinds of products 
there, from fresh fruit and 
vegetables to spices, breakfast 
foods to chocolate. But what I 

was really interest in was 
Flohmarkt – the flea market – 
which takes place on Saturdays 
right next to Naschmarkt. 
Collectors can definitely find 
something appealing there, and, 
if you ask me, the prices there 
are somewhat more reasonable 
than other similar markets in 
Europe. Besides, you’re more 
than welcome to bargain, and 
there are lots of stalls managed 
by Turkish sellers, so you’ll feel 
right at home! After some 
intense haggling, I bagged 
myself two pairs of vintage 
sunglasses and two antique 
lighters. But it’s not like I didn’t 
have my eyes on some vinyl 
records, porcelain and 
decorative objects – if only I 
could have fit everything I 
wanted into my suitcase!
__flohmarkt.at

HUNDERTWASSERHAUS
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HEERESGESCHICHTLICHES MUSEUM

V İ YA N A  A S K E R İ  M Ü Z E S İ ’ N D E 
( H E E R E S G E S C H I C H T L I C H E S  M U S E U M ) 
U Z U N  B İ R  G Ü N :  Şehir merkezindeki 
onca muhteşem müzeyi bırakıp 
tercihimi şehrin biraz dışında 
kalan Viyana Askeri Müzesi’nden 
yana kullandım. Kesinlikle de 
pişman değilim! Müze, özellikle 
tarih meraklıları için eşi benzeri 
bulunmaz bir koleksiyona sahip. 
16’ncı yüzyıldan 20’nci yüzyıla 
uzanan yaklaşık 500 yıllık 
döneme ait askeri araç ve 
gereçlerin yer aldığı müze, aynı 
zamanda Avrupa’daki en büyük 
Osmanlı askeri malzeme 
koleksiyonuna sahip. Müzede, 
Osmanlı’nın ardından dikkatimi 
en çok çeken koleksiyonlar, I. ve 
II. Dünya Savaşı’na ait parçalar 
ile savaş gemileri oldu.

A  LO N G  DAY  AT  T H E 
“ H E E R E S G E S C H I C H T L I C H E S  M U S E U M 
( V I E N N A  M I L I TA RY  M U S E U M ) ” :
I stayed away from the dozens 
of fantastic museums in the city 
centre and opted for the Vienna 
Military Museum on the 
outskirts of the city instead – 
and I have no regrets! With its 
unparalleled collection, the 
museum is a goldmine for 
history buffs. The exhibitions 
include military hardware from 
a 500-year period extending 
from the 16th to the 20th 
century. The museum is also 
home to the largest collection of 
Ottoman military artefacts in 
Europe. It was the Ottoman 
collection that interested me the 
most, followed by the World War 
I and World War II artefacts and 
warships.
__hgm.at

G R E G O R S  KO N D I T O R E I ’ D E  KA H VA LT I :  
Schönbrunnerstrasse’de 
bulunan Gregors, merkeze biraz 
uzak olsa da muhteşem 
lezzetleriyle favori kahvaltı 
mekânım oldu. Güler yüzlü 
çalışanlarına ve minimal 
dekorasyonuna da hayran 
kaldım. Biraz aç gittiğim için 
açılışı çikolatalı kruvasan ile 
yaptım. Hem kremamsı 
çikolatası hem de çikolata 

parçaları ile hayalimdeki 
kruvasanın resmedilmiş haliydi 
sanki. Kruvasanın ardından bir 
tost istedim, istediğim basit bir 
tost olsa da gerek sunumu 
gerekse tadı, güne güzel ve 
enerjik bir başlamamı sağladı.

B R E A K FA ST  AT  G R E G O R S  KO N D I T O R E I : 
Even though it was a little far 
away from the city centre, 
Gregors, located on 
Schönbrunnerstrasse, became 
my favourite breakfast location. 

I was very impressed by the 
friendly staff and minimalist 
decor. I had a chocolate 
croissant first, since I was a bit 
hungry, and it was as if my ideal 
croissant had materialised 
before me, full of creamy 
chocolate and bits of chocolate 
chips. I followed that with a 
toast, and even though it’s very 
simple, the presentation and 
the taste made for an energetic 
start to the day.
__gregors-konditorei.at

Gregors Konditorei
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DAHA İYİ BİR YAŞAMA DAİR İPUÇLARI.
TIPS FOR A BETTER LIVING. 
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MÜREKKEP VE ÇAY
İLE YARATILAN

EŞSİZ DÜNYALAR

Unique Worlds Created 
With Ink And Tea 

Sadece çay, mürekkep ve hatta bazen çorba 
kullanarak icra ettiği sanatıyla kendine has bir üslup 

geliştiren Slobodan Dan Paich’in tablolara yansıyan 
eşsiz hayal dünyasına tanıklık ediyoruz. 

Using only ink, tea and sometimes even soup, Slobodan 
Dan Paich brings his imagination to life on canvas in a 

unique style all his own.

Röportaj/Interview  B A T U H A N  S A R I C A N
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lobodan Dan Paich’in 
7,5 yaşında bir radyo 
istasyonunda başlayan 
sanat öyküsü, Belgrad’dan 
Londra’ya oradan ABD’ye 
derken elli yılı aşkın bir 

süredir devam ediyor. Eski Yugoslavya’da 
(bugünkü Sırbistan sınırları içinde) doğan 
sanatçının sahne sanatlarından müziğe, 
resimden yazıya uzanan geniş bir ilgi ve 
deneyim alanı bulunuyor. Slobodan Dan 
Paich, San Francisco’daki sanat inisiyatifi 
projesi Artship’in yanı sıra 2012 yılından bu 
yana Kadıköy’deki “halka sanat projesi” ile 
birlikte çalışmalar yürütüyor.

İsminizle başlamak istiyorum. 
“Slobodan” isminin “özgür” anlamına 
geldiği doğru mu?
Doğrudur. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 
oldukça popüler hale gelen bir isim bu. İsmin 
kadınlara konan şekli de “Slobodanka”. 
Sanata ilginiz ne zaman başladı? 
Çocukken hep radyo dinlerdim, çünkü ailem 
sokağa çıkmama izin vermezdi. Bir gün yine 
yalnızdım, radyo dinliyordum ve “çocuklar 
için performans seçmeleri yapılacaktır” 
anonsunu duydum. Çok heyecanlanmıştım. 
Annem eve geldiğinde seçmelere katılmak 
istediğimi söyledim ama o, bunun imkânsız 
olduğunu çünkü benim yeteneğimin, 
kendisinin de zamanının olmadığını söyledi. 

Slobodan Dan Paich’s life as an artist began at 
a radio station when he was seven-and-a-half 
years old and has taken him from Belgrade to 
London to the United States, continuing for 
what is close to 50 years. Born in the former 
Yugoslavia (within the borders of what is now 
Serbia), the artist’s interests and experience 
range far and wide, from the stage arts to 
music, painting and writing. In addition 
to the San Francisco-based art initiative 
Artship, since 2012, Slobodan Dan Paich has 
been working with the “halka art project” in 
Kadıköy, Istanbul.

Let me begin with your name. Am I 
right in thinking that “Slobodan” means 
“free”?
That’s right. It’s a name that became very 
popular after World War II. The female version 
is “Slobodanka”.
When did you first become interested 
in art?
When I was a child, I used to listen to the radio 
all the time because my family wouldn’t let me 
play outside. One day, I was listening to the 
radio by myself, and I heard an announcement 
saying there would be auditions for child 
performers. I was very excited. 
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7,5 yaşındaydım. O yaşlarda evde kendi 
kendime dans ediyordum. Annem ise “Kes 
şunu, beni hasta ediyorsun” deyip aspirin 
alıyordu! O seçmelere kendi başıma, ailemin 
haberi olmadan gittim. Radyo istasyonunun 
yerini biliyordum sonuçta. Ev ödevlerimi 
yapıp provalara gitmeye başladım. İki ay 
sonra benimle anlaşma yapmak istediler ama 
bir ebeveynimin bu anlaşmayı imzalaması 
gerekiyordu. Haberi alan annem kızgındı, 
babam ise bu kararları kendi başıma 
veremeyeceğimi söyledi. Anlaşmanın bir 
şekilde imzalanmasıyla birlikte radyo günleri 
de başladı işte. O günden sonra hep şarkı 
söylemeye, rol yapmaya ve sürekli resim 
yapmaya başladım. 
Doğal boya olarak çay ve mürekkep –
bazen de çorba- kullanıyorsunuz. Bana 
göre bu şekilde, doğadan gelen doğaya 
dönüyor, yaşamın döngüsü. Toprak 
Ana’yı bu şekilde onurlandırma fikri 
nereden aklınıza geldi?
Bir kafede oturuyor ve resim yapıyordum. 
Birden önümdeki çay, yaptığım çizimin 
üzerine döküldü. Ortaya çıkan şey, hoşuma 
gitmişti. Çizimi o hâliyle eve götürdüm. O 
günden sonra da cebimde iki kalem taşımaya 
başladım. Birinin içine çay, diğerinin içineyse 
mürekkep koyabiliyorsun (Cebinden çıkarıp 
kalemleri gösteriyor). Artık çaylarla çizmeye 
başlamıştım ve işe yarıyordu çünkü renkler 
sıcacıktı. 
Renklerin bir tadı var mı sizce? Meselâ 
koyu kırmızının tadı, kerkede (hibiscus) 
çayının tadı gibi midir?
Yahut domates… Bence öyle değil. Kırmızı bir 
meyve ya da domatesle boyarsan, meyvenin 
tadı anımsanabilir. 

When my mom came home, I told her I wanted 
to go to the auditions, but she told me it would be 
impossible – because she didn’t have the time, 
and I didn’t have the talent. I was seven-and-a-
half years old. I used to dance by myself at home, 
but my mother would say, “Stop it, you’re making 
me sick!” and then go take an aspirin. I went to 
those auditions by myself, without letting my 
parents know. After all, I knew where the radio 
station was. I started to do my homework and 
then go to rehearsals. Two months later, they 
wanted to sign a contract with me, but it had to 
have a parent’s signature on it. When my mother 
heard about it, she got angry, and my father said 
I couldn’t make such decisions on my own. But 
somehow the contract was signed, and thus 
began my days in radio. From that day on, I was 
always singing, acting, or painting. 
You use ink, tea, sometimes even soup 
as natural pigments. If you ask me, 
that’s a bit like the cycle of life, in which 
what comes from nature returns to 
nature. Where did you get the idea of 
honouring Mother Nature in this way?
I was sitting at a cafe and painting. Suddenly, the 
tea I was drinking spilled onto my drawing. I like 
the effect it created, and I brought my drawing 
back home in that condition. From then on, I 
began to carry two pens in my pocket. One of 
them you can fill with ink, the other one with tea. 
(He takes the pens out of his pocket and shows 
them.) Since then I began drawing with tea, and 
it works because the colours are so warm.
Do you think colours can have their 
own taste? Would dark red taste like 
hibiscus tea, for instance?
Or tomatoes?... I don’t think so. If you paint 
with a red fruit or a tomato, then it might be 
reminiscent of their taste. But if you paint with 
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Fakat eğer çiçeklerle boyarsanız tadını 
anımsayamazsınız. Koku ve tat, bir şeyler 
hatırlatır. Ancak çizimlerde böyle bir kokudan 
bahsedemeyiz. Ben daha çok hayal gücü ile 
ilgiliyim. Koku ve tat gibi gerçeklere dayanan 
olgulara değil. 
ABD, San Francisco’daki sanat inisiyatifiniz 
Artship’ten bahsedebilir misiniz?
Artship, transatlantik bir gemi. Bu gemiyi elde 
edebilme yolunda karşımıza birçok bürokratik 
engel çıktı. Günümüzdeyse bu geminin bir sembol 
hâline dönüştüğünü söyleyebiliriz. Artship; 
öğrenme, kendini ifade etme, gösteri ve sergi 
arasındaki boşluğu dolduran bir köprü aslında. 
Geride kalan on yılı aşkın sürede görüyorum ki beş 
bine yakın sergileme yapmışız. 
Ne zamandır İstanbul’dasınız? 
2011’den beri buradayım. Ancak akademik 
konferanslara katılmam gerektiği için bazen yurt 
dışına gidiyorum. Doğu Avrupa ve Akdeniz’deki bir 
yerlere gitmek için uygun bir yer burası. 
Sizi buraya çeken ne oldu?
İnsanlar… Bir de mimarisi tabii ki. Burada, 
diğer birçok yerde bulamayacağınız özel bir 
misafirperverlik ve kibarlık var. Endüstriyelleşmiş 
ülkelerin çoğunda bu cana yakın davranışları 
bulamıyorsunuz. Tabii ki burada da insanlar bir 
şeylerle meşgul, sinirli ve öfkeli ama en azından 
gülümsemeye gülümsemeyle karşılık veriliyor. 
"halka sanat projesi" ile nasıl tanıştınız? 
2011’de buraya geldiğimde önce Kadir 
Has Üniversitesi, bir  ay sonra da Sabancı 
Üniversitesi’nde konferanslara katıldım. 
Sonrasında ise burada kalma kararı aldım. Takip 
eden dönemde, eşim bir dergide "halka sanat 
projesi"nin programıyla ilgili bir duyuru görüp 
bana gösterdi. Ben de bir başvuruda bulundum. 
Onlar da kabul etti ve o tarihten beri buradayım. 
Britanya’da bir laf vardır: “Çay için geldim ve ömür 
boyu kaldım.” 

flowers, you can’t be reminded of their taste. 
Scents and tastes can bring to mind objects, 
but we can’t talk about paintings having a 
scent. I’m more interested in the imagination, 
not phenomena like scents and tastes that are 
based in reality.
Could you tell us a little about your 
art initiative Artship, based in San 
Francisco, USA?
Artship is a transatlantic ship. We ran into a lot 
of bureaucratic red tape trying to get a hold of 
the ship, but today it has turned into somewhat 
of a symbol. Artship is a bridge that fills the gap 
between learning, self-expression, spectacle 
and exhibition. We’ve held more than 5,000 
exhibitions over a period covering around the 
past 10 years.
How long have you been living in 
Istanbul?
I’ve been here since 2011, although I sometimes 
go abroad because I need to attend academic 
conferences. It’s a convenient place to live if you 
want to get to places in Eastern Europe and the 
Mediterranean.
What was it that drew you here?
The people... And the architecture, of course. 
There’s a special kind of welcoming, polite 
attitude here that you can’t find in many other 
places. You won’t see such friendly behaviour 
in many developed countries. Of course, people 
here can be busy, frustrated and angry, too, but 
when you smile at them, at least they smile 
back.
How did your paths cross with the 
“halka art project"?
When I first came here in 2011, I attended a 
conference at Kadir Has University and then 
another at Sabancı University a month later. 
After that I decided to stay. In the weeks that 
followed, my partner saw an advertisement 
about the residency programme offered by 
the “halka art project" and showed it to me. 
So I applied, and they accepted. I’ve been 
here ever since. Like they say in Britain, 
“Came for the tea, stayed for life.”
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LYON ’DA  G ASTRONOMİK  SENFONİ
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SIRHA

21-25 Ocak tarihlerinde, gastronomi dünyasının 
gözü kulağı, Lyon Eurexpo’da düzenlenen Sirha’ya 
çevriliydi. İki yılda bir düzenlenen ve dünya 
yiyecek-içecek sektörünün en önemli 
etkinliklerinden biri olan Sirha’ya 25 bin şef ve 208 
bin ziyaretçi katılırken, etkinlikte 750’den fazla yeni 
ürün ve hizmet tanıtıldı. 

Between January 21-25, the world of gastronomy had 
its eyes and ears trained on Sirha, which took place at 
the Lyon Eurexpo. The biennial event is one of the 
most important for the global food and beverage 
industry. Around 25,000 chefs and 208,000 visitors 
were in attendance at this year’s Sirha, which 
introduced more than 750 new products and services. 

A Symphony of 
Gastronomy in 
Lyon: Sirha



Sirha also includes competitions like the 
“World Confectionary Cup”, the “Bocuse d’Or” 
and the “International Catering Cup”, which 
combine art with culinary talent.

In the “World Confectionary Cup”, which 
has been taking place once every two years 
since 1989, 22 teams struggled for more than 
10 hours to show off their talents in chocolate, 
candy and ice-cream production. This year’s 
competition, which was the 15th to date, saw 
the French team take home the Gold Medal, 
along with a cash prize of 21,000 Euros. The 
“Buffet Presentation Award (Vase de Sevres)”, 
which was presented by the French President, 
also went to the French team, with teams 
from Japan and Switzerland coming in second 
and third, respectively. The competition also 
shined a spotlight on the environment, with 
the US team’s use of organic products earning 
it the “Ecological Responsibility Award”.

Another exciting competition held during 
the fair was the Bocuse d’Or, an event initiated 
by Paul Bocuse back in 1987. Celebrating its 
30th anniversary this year, the Bocuse d’Or 
is considered one of the most prestigious 
culinary competitions in the world. The event 
takes place over the course of 18 months 
and includes 62 countries, with 24 countries 
qualifying for participation in the finals at 
Lyon. This year’s first prize, along with a check 
for 20,000 Euros, went to American chef 
Matthew Peters, with second and third prizes 
going to chefs from Norway and Iceland.

Sirha takes place in five other countries 
besides France: Turkey, Mexico, Brazil, 
Switzerland and Hungary.

Sirha ayrıca “Dünya Pastacılık Kupası”, 
“Bocuse d’Or” ve “Uluslararası Catering 
Kupası” gibi, lezzet ve sanatsal yeteneklerin 
sergilendiği yarışmalara da ev sahipliği yaptı.

1989 yılından bu yana iki yılda bir 
düzenlenen Dünya Pastacılık Kupası’nda 
yarışan 22 takım, çikolata, şeker ve 
dondurma yapımındaki hünerlerini 
sergilemek üzere 10 saat boyunca çalıştı. 
Bu yıl 15’incisi düzenlenen yarışmada, 
altın madalyayla birlikte 21 bin Euro’luk 
ödülün de sahibi Fransa takımı oldu. 
Fransa Cumhurbaşkanı tarafından verilen 
“Büfe Sunumu Ödülü’nü (Vase de Sèvres)” 
de kazanan Fransa’yı Japonya ve İsviçre 
takımları takip etti. Çevre temasının ön 
plana çıktığı yarışmada, ABD takımına da 
organik malzeme kullanımları  nedeniyle 
“Ekolojik Sorumluluk Ödülü” verildi. 

Fuar kapsamındaki diğer bir yarışma 
heyecanı ise Bocuse d’Or’da yaşandı. İlk 
olarak 1987 yılında Paul Bocuse’ün başlattığı 
ve bugün 30’uncu yaşını kutlayan etkinlik, 
dünyanın en prestijli şef yarışmalarından 
birisi olarak gösteriliyor. 18 aylık zaman 
zarfında 62 ülkede yapılan elemelerin 
ardından Lyon’daki finalde yarışmaya hak 
kazanan 24 ülkenin katılımıyla gerçekleşen 
yarışmada, birincilik ödülüyle birlikte 20 
bin Euro para ödülünün de sahibi ABD’li 
şef Matthew Peters oldu. Onu, Norveç ve 
İzlandalı şefler takip etti. 

Sirha, Fransa’nın dışında Türkiye, 
Meksika, Brezilya, İsviçre ve Macaristan’ın 
aralarında bulunduğu beş ayrı ülkede daha 
düzenleniyor.
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İstanbul 
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Lyon’a

haftanın beş günü 
her şey dâhil 
49,99 USD’den 

başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.
You can fly to 
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Airport with 
Pegasus five days a 
week; all-inclusive 

prices start at
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Eco-Friendly Farming At "Dad’s Farm"

DOĞA DOSTU TARIM: 

BABAMIN BAHÇESİ

Ekmeğini topraktan çıkaran bir babadan bayrağı devralan 
Telli kardeşler, insan sağlığına ve ekolojik dengeye olumsuz 
bir etki bırakmamak için iyi tarım uygulamalarını tercih 
ederek sağlıklı ve kaliteli meyve üretimi geleneğini 
“Babamın Bahçesi” ismiyle devam ettiriyor. Kardeşlerden 
Murat Telli ile “doğal” bir sohbet gerçekleştirdik. 

Murat Telli and his siblings were passed the torch from a 
father who worked the land to earn his bread. At 
“Babamın Bahçesi (My Dad’s Farm)”, they continue his 
tradition of growing high-quality, healthy fruit using 
agricultural practices that don’t disturb the ecological 
balance of nature. We sat down with Murat for a relaxed 
and “natural” conversation.
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Murat Telli, 
Aysun Telli ve 

Aynur Telli Güdücü



I am guessing from the name “Babamın 
Bahçesi” that your dad was a farmer. 
What was the most important thing he 
taught you?
Our dad started farming when he was a kid. He 
had a passionate connection to the land, and 
regardless of the difficulties he faced, he never 
gave up. The best, most important thing he 
taught us is that you can’t succeed in anything 
without hard work, but that persistence in 
the face of hardship will bring success. This 
way of thinking is also the principle behind 
agricultural production, and it was influential 
in leading us to follow in dad’s footsteps and 
found babaminbahcesi.com.
Where is your dad’s farm? What are you 
growing there?
Our farm is in Yeşilova, a village in Mersin. 
We grow mainly citrus fruit – oranges, 
tangerines and lemons, for the most part. 
Olives, too. In the summer, we mainly 
cultivate vegetables like okra, black-eyed 
peas, green peppers and aubergine from local 
seed stocks. 
How many years have you been in 
business?
We come from a family that has been farming 
for generations, but our existing farm has been 
in production for about 35 years. When we 
started up babaminbahcesi.com, which was 
around a year ago, we also started producing 
things like fruit preserves, pomegranate syrup, 
olive oil and various types of marmalade and 
breakfast spreads from our harvests using 
completely natural methods and no additives 
of any kind.
Which are your most popular products?
When it comes to fresh fruit, Washington 
oranges, the traditional blood oranges of 
Mersin and Rize Satsuma tangerines. Lately 
there’s also been a lot of interest in our mom’s 
traditional, natural pomegranate syrup, 
preserves and marmalades made using our 
own citrus fruit, and honey peanut butter, 
which is sweetened with honey and contains 
no sugar.

“Babamın Bahçesi” ismi, bir çiftçi olan 
babanızdan geliyor sanırım. Babanızın 
size öğrettiği en önemli şey ne oldu?
Babamız çocuk yaşta çiftçiliğe başlamış, 
toprağa tutkuyla bağlı, zorluklardan 
yılmayan bir insandı. Bize öğrettiği en 
önemli, en güzel şey; emek harcamadan 
hiçbir başarının gelmeyeceği, zorluklara 
karşı yılmadan çalışmanın mutlaka başarıyı 
getireceği telkiniydi. Tarımsal üretimin 
de temelini teşkil eden bu düşünce biçimi, 
onun izinden gidip babaminbahcesi.com’un 
temellerini atmamızda en önemli unsur 
oldu.
Bahçeniz nerede? Hangi meyve ve 
sebzeleri yetiştiriyorsunuz?
Bahçemiz Mersin’in Yeşilova köyünde yer 
alıyor. Bahçemizde ağırlıklı olarak narenciye 
ürünleri yetiştiriliyor. Portakal, mandalina 
ve limon, üretimimizin ana kalemleri. Ayrıca 
zeytin ve yaz aylarında doğal, yerel tohumlar 
kullandığımız bamya, börülce, yeşilbiber 
ve patlıcan gibi sebzeler üretmeye gayret 
ediyoruz.
Kaç yıldır üretim yapıyorsunuz?
Nesillerdir tarımla uğraşan bir aileden 
geliyoruz ama mevcut bahçemizde 
yaklaşık 35 yıldır tarımsal üretim yapılıyor. 
babaminbahcesi.com’un yaklaşık bir yıl önce 
hizmete girmesi ile birlikte mahsullerimizi 
tamamen geleneksel yöntemlerle, hiçbir 
katkı malzemesi kullanmadan işleyerek 
reçel, nar ekşisi, zeytinyağı, çeşitli marmelat 
ve kahvaltılık sos gibi türev ürünler de 
üretmeye başladık. 
En çok hangi ürünleriniz tercih 
ediliyor?
Taze meyvelerimizden özellikle 
Washington portakalımız, Mersin’in 
geleneksel kan portakalı, satsuma (Rize) 
mandalinalarımızın yanı sıra annemizin 
geleneksel doğal nar ekşisi, narenciye 
mahsullerimizden ürettiğimiz reçel ve 
marmelatlar ile şeker kullanmadan, bal ile 
tatlandırarak ürettiğimiz ballı fıstık ezmemiz 
son günlerde çok büyük ilgi görüyor.

BABAMIN BAHÇESİ
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Ürünlerinizi internet üzerinden 
(babaminbahcesi.com) satıyorsunuz. 
Bir tüketici olarak size nasıl 
güvenebilirim? 
Bahçemiz, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nın “İyi Tarım Uygulamaları 
Sertifikası”na sahip. Bu sertifikaya sahip 
olmak, bahçenizde yaptığınız üretime 
yönelik her faaliyetin denetim altında 
olduğu anlamına geliyor. Bununla birlikte, 
kendi yaptırdığımız pestisit analizlerini 
(meyvenin içerisinde zirai ilaç kalıntısı 
barındırıp barındırmadığını araştıran 
analizler) sitemizden düzenli olarak 
yayınlıyoruz. Tüketicimiz de gönül 
rahatlığı ile sağlıklı ürün tükettiğini bilerek 
bizden alışveriş yapmaya devam ediyor. 
babaminbahcesi.com’un bir yıl gibi kısa 
bir sürede bu kadar yol kat etmesinin en 
önemli sebebinin tüketicimize verdiğimiz 
güven olduğunu düşünüyoruz. İnternet 
alışverişi hâlâ birçok kullanıcının gözünde 
bazı riskler barındırıyor elbette. Ancak 
biz şu anda dünya üzerindeki en güvenli 
ödeme sistemlerinden birisi olan PAYU 
ödeme sistemi ile çalışıyoruz. Buna rağmen 
tedirginlik hisseden müşterilerimize, kapıda 
ödeme ya da banka hesabına havale yöntemi 
ile ödeme seçeneklerini öneriyoruz.

You sell your products online at 
babaminbahcesi.com. As a consumer, 
how can I trust you?
Our farm has a “Certificate of Good 
Farm Practices” from the Ministry of 
Agriculture”, which means that all of the 
production-related activities on our farm 
are inspected by the ministry. In addition 
to this, we conduct our own pesticide 
analysis to determine whether or not fruit 
carry any traces of agricultural pesticides, 
and the results are regularly published 
on our web site. Our customers can rest 
assured that they’ll always be consuming 
healthy products when they shop with us. 
We believe that the trust our customers 
have placed in us is the most important 
reason why we have come so far with 
babaminbahcesi.com in such a short period 
of about a year. Of course, there are still 
some people who worry about the risks 
involved in online shopping. In fact, we 
use the PAYU payment system, which is 
one of the most secure payment systems 
in the world. If any of our customers are 
still uncomfortable in spite of this, we 
recommend that they make their payments 
via bank transfer or when they receive 
delivery.
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Stem Cel l  Miracles

Kök hücreler hakkında bilgi verebilir 
misiniz?
Kök hücreler, vücudumuzda bütün doku ve 
organları oluşturan ana hücrelerdir. Henüz 
farklılaşmamış bu hücreler, sınırsız bir şekilde 
bölünebilir, kendini yenileyebilir, organ ve 
dokulara dönüşebilir. Kök hücreler, doku ve 
organlarda zedelenme ve hasar oluştuğunda 
onarım ihtiyacı olan yerlere giderek gerekli 
hücre tipine dönüşebildikleri için de önemlidir. 
Örneğin, kalp krizi durumunda kalbe, kemik 
kırıklarında kırık bölgesine giderek gerekli 
tamiratı gerçekleştirirler.
Hangi hastalıkların tedavisinde 
kullanılıyorlar?
Kordon kanından elde edilen kök hücreler; 
lösemi, orak hücre anemisi, Akdeniz anemisi, 
lenfoma, nöroblastoma gibi bazı hastalıkların 
tedavisinde kullanılıyor.
Göbek kordonu ve kordon kanının 
alınması ve saklanması süreçleri nasıl 
işliyor?
Doğum sırasında bebek anne karnından 
ayrıldıktan sonra kordon kanı, birkaç dakika 
içinde uluslararası standartlara sahip bir 
kit ile toplanarak özel transfer kutusunda 
merkezimize aktarılıyor. Kordon kanı ve 
göbek kordonu, -196 derecede ömür boyu 
saklanabiliyor.

Could you give us some information 
about stem cells?
Stem cells are the building-blocks of all 
the tissues and organs in our bodies. These 
cells are still undifferentiated, they can 
be divided endlessly, and they can renew 
themselves and be transformed into organs 
and tissues. Importantly, stem cells can 
be transformed into the specific type of 
cell needed to repair damaged tissues and 
organs. In the case of a heart attack, for 
example, these cells can be used to repair 
the heart, and with a broken bone, they’ll 
repair the area of the fracture. 
What types of diseases are they used 
to treat?
Stem cells harvested from umbilical 
cord blood can be used to treat diseases 
like leukaemia, sickle-cell anaemia, 
Mediterranean anaemia, lymphoma and 
neuroblastoma.
How is umbilical cord and cord blood 
harvested and stored?
During a birth, in the first few minutes 
after the baby is delivered, cord blood is 
collected using a kit that meets international 
standards and then transferred to our 
centre.  Cord blood and umbilical cords can 
be stored indefinitely at -196°C.

ONKİM Kök Hücre 
Teknolojileri Enstitüsü 

Mesul Müdürü 
Dr. Cansen Yeni Kut’a, 

kök hücre ve medikal 
uygulama alanları 

hakkında merak 
ettiklerimizi sorduk.

Dr Cansen Yeni Kut is the 
Responsible Manager of 

ONKİM Stem Cell 
Technology Institute. We 
asked her some questions 
about stem cells and their 

practical applications in 
medicine.
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Could you talk a bit about fibroblast 
cell therapy?
Fibroblasts are the basic cells comprising 
connective tissue. They produce a substance 
that gives skin its shine, softness and flexibility. 
However, over time, fibroblasts lose their 
ability to produce this substance. As a result, 
our skin becomes less taut, and it begins to 
sink, sag and develop wrinkles. Fibroblasts 
taken from an individual’s own body are used 
to remedy this. 
In what areas is this method used?
Fibroblast cell therapy is currently used most 
frequently in skin rejuvenation treatment. 
It’s also used to treat such things as burns 
and scars from acne, surgical procedures and 
wounds.
What makes ONKİM Stem Cell 
Technologies special?
ONKİM Stem Cell Technologies is one of 
the rare laboratories possessing Ministry of 
Health certification allowing it to provide 
stem-cell treatment and skin-rejuvenation 
therapy. Moreover, with services such as 
umbilical-cord and cord-blood storage, 
Wharton’s jelly-derived connective-tissue 
(mesenchymal) stem-cell production and 
fibroblast production from skin biopsies, 
it’s one of the most comprehensive tissue 
laboratories in Turkey. W W W . O N K I M . C O M . T R

Fibroblast hücre tedavisinden 
bahsedebilir misiniz?
Fibroblast, bağ dokunun temel hücresi olup 
cilde parlaklığı, yumuşaklığı ve esnekliği 
veren maddeleri salgılar. Fakat zaman içinde 
organizmadaki fibroblastlar bu maddeleri 
üretme yeteneğini kaybeder. Sonuçta cildin 
diriliği kaybolur, çöker, sarkar ve kırışıklıklar 
oluşmaya başlar. Çözümse kişinin kendinden 
alınan fibroblast hücrelerini kendisine 
uygulamaktır. 
Bu yöntem hangi alanlarda 
kullanılıyor? 
Bugün, fibroblast hücre tedavisi cilt 
gençleştirme başta olmak üzere yanık, akne 
izleri, ameliyat ve yara izleri tedavisi için en çok 
tercih edilen yöntemlerden biri. 
ONKİM Kök Hücre Teknolojileri’ni özel 
kılan nedir?
ONKİM Kök Hücre Teknolojileri, kök hücre 
tedavisi ve doku yenileme hizmetlerinin 
verilebilmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan 
gerekli sertifikalara sahip olan ender 
laboratuvarlardan biri. Ayrıca laboratuvarımız 
göbek kordonu ve kordon kanı saklanması, 
Warton jelinden bağ dokusu kök hücreleri 
(mezenkimal) üretimi ve deri biyopsisinden 
fibroblast üretimi faaliyetlerini gösteren en 
kapsamlı doku laboratuvarlarından biri olma 
özelliği taşıyor. W W W . O N K I M . C O M . T R

Yaşam ve Stil ••• lifestyle

118 • PEGASUS • MART / MARCH 2017





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

3D 
Lazer Lipoliz bu konudaki en etkili yöntem. 
Nasıl uygulanır, hangi bölgelere etki eder?
İnce kanüllerle cerrahiye gerek kalmadan yağların 
lazer ile eritilerek alınması, ardından cildin ultrason 

ve radyo frekans ile gerilmesidir. Lokal anestezi ile uygulanabilir.

Spor ile yağlar kasa dönebilir mi?
Spor şekil için değil sağlık için yapılır. Hiçbir doku hiçbir yöntemle diğerine 
dönüşemez. Yağlar kasa dönüşmez. Bu yüzden bilinçli pilates ve fitness 
hocaları, personel 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.

Tanıtım Advertising
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Diyet yaparak belli bir bölgeden kilo verebilir miyiz?
Diyet ile genel kalıp küçülür, şekil değişmez. İri elma daha 
küçük bir elma olabilir ama muza dönüşemez. Bel göbek bandı 
irileşmiş dümdüz bir vücuttan erkekte üçgen vücut, kadında çay 
bardağına benzer kavisli bir vücut diyet yaparak oluşturulamaz.

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

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

Klasik liposuctiondan farkı nedir?
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 Lipoliz’de kanüller saç teli inceliğindedir, yağlar 
eritilerek alındığı için yan etki söz konusu değildir. İzler belli 
olmaz. Cerrahi kesi yoktur. Ciltte dalgalanma ve çökme olmaz, 
aksine önceki haline göre daha gergindir.

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

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

Sonuç hemen görülür mü?
Sonuç anında görülür. 2-3 ay zarfında ödemin tamamen 
gitmesiyle tam olarak oturur.
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3D LAZER LIPOLIZ ILE TÜM GÖZLER
SIZIN ÜZERINIZDE OLACAK!

Uygulama sonrasında nelere dikkat etmek gerekir?
Bir hafta korse kullanımı dışında dikkat edilmesi gereken özel 
bir durum yoktur. Sonrasında dikiş alımı ya da pansuman 
gerektirmez.

Etki kalıcı mıdır? Kilo alınca şekil bozulur mu?
Yağ hücre sayısı azaltıldığı için yeni oluşturulan şekil kalıcıdır. 
Kilo alınırsa genel bir kalınlaşma olur, şekil bozulmaz. Kilo 
verilirse eski inceliğe tekrar dönülür.

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

İleri yaş grubunda hastalıklardan koruyucu mudur?
Bel- göbek hattı kadınlarda 88 cm, erkeklerde 102 cm’nin 
üzerindeyse tip II diyabet, metabolik sendrom, hipertansiyon, 
solunum sistemi hastalıkları için ciddi bir risk oluşturur. 
Bu bölgedeki yağın alınması iç organlar üzerindeki basıyı 
kaldırarak çalışmalarının normale dönmesini sağlar. 
Ayakkabısını bile bağlamakta güçlük çeken, nefes almakta 
zorlanan ileri yaştaki göbekli hastalara öncelikle bu yükten 
kurtulmaları; sonrasında diyet ve sporla şekillerini ve 
sağlıklarını korumaları tavsiye edilir.

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

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



BIODERMA 
HYDRABIO 

PERFECTEUR 
SPF 30

Krem, özellikle 
nem kaybına ve 

erken cilt 
yaşlanmasına 

sebep olan 
stres, hava 

kirliliği ve UV 
ışınlarına maruz 
kalan ciltler için 

tam bir kurtarıcı. 
Bioderma 
Hydrabio 

Perfecteur 
SPF 30

This cream is a 
perfect solution 
for skin that has 
lost its moisture 
and has started 
to prematurely 

age due to 
stress, pollution 

and 
overexposure to 

UV light. 
40 ML

FARMONA 
20 PROTECT 

KREM
İskandinav formülü 

içeriğiyle -20 
dereceye kadar 

soğuktan koruyan, 
Farmona 20 

Protect Krem, “anti-
frost sistem”i 

sayesinde kayak, 
yüzme ve uzun 

yürüyüşlerin 
vazgeçilmezi 
niteliğinde. 

Farmona 
20 Protect Cream

Farmona 20 
Protect Krem’s 
Scandinavian 

formula contains 
ingredients that 
protect skin in 
weather up to 

-20°C. Its “anti-frost 
system” makes it an 
essential for skiers, 

swimmers and 
trekkers. 

75 ML

CAUDALIE INSTANT 
DETOX MASK

Haftada iki kez 
uygulama ve birkaç 
dakika dinlenme ile 

ciltte birikmiş 
toksin ve lekelerin 

giderilmesine 
yardımcı olan bu 

maske, içeriğindeki 
üzüm posasıyla da 

cildi serbest 
radikallere karşı 

koruyor. 

Caudalie Instant 
Detox Mask

Applying this mask 
twice a week for a 

few minutes will 
help remove 

accumulated toxins 
and lighten skin 

blemishes. It also 
contains grape pulp 
to help protect skin 

against free 
radicals. 

75 ML

MUSTELA 
STELATOPIA 

KREM ŞAMPUAN
Çok kuru ve hassas 

ciltlere özel bu 
krem, içeriğindeki 
avokado perséose 

ve ayçiçeği yağı 
sayesinde 
bebeğinizin 

kuruyan cildine 
yumuşaklık ve 

esneklik 
kazandırıyor. 

Mustela 
Stelatopia Cream 

Shampoo
Formulated 

especially for dry 
and sensitive skin, 

this cream 
contains avocado 

perséose and 
sunflower oil to 
help soften your 
baby’s dried skin 
and increase its 

elasticity. 
500 ML

TEOXANE 
RHA SERUM

Özel formülü ve 
patentli 

“Resilient” 
hyaluronik asit 

içeriği ile 
yıpranan 
cildinizin 

canlanmasına, 
sıkılaşmasına ve 
yeniden ışıl ışıl 

parlamasına 
yardımcı oluyor. 

Teoxane 
RHA Serum
This special 

formula 
contains a 
patented 

“Resilient” 
hyaluronic acid 
that revitalizes 

and tightens 
skin and helps it 

regain its 
brilliance. 

30 ML 
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SEYAHATİNİZDE BAKIMSIZ KALMAYIN
Look After Yourself On Your Travels
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N�ç�n güzelleşmek ve genç olmak bu kadar öneml�?
Yılların c�ld�m�zde bıraktığı �zler� tamamıyla s�lmek 
çok gerçekç� ve mümkün olmasa da, yaşlanma sürec�n� 
yavaşlatmak el�m�zde. Ant�-ag�ng uygulamalar yüz �fades�nde 
değ�ş�kl�k yapmadan, zamanla c�lde yen�den gençl�k ve 
güzell�k kazandıran çalışmalar. K�ş�sel �majımızda, �lk bakışta 
c�ld�m�z�n önem� tartışılmaz. Öncel�kle kend� özgüven�m�z 
�ç�n, sonrasında da �ş ve sosyal yaşantıda daha �y� görünmek 
�ç�n med�kal estet�k uygulamalara �ht�yaç duyuyoruz. Daha 
sağlıklı, genç ve ışıldayan c�lt hep�m�z�n �steğ�… Doğal yaşlanma 
yer�ne, doğallığımızı bozmadan yapılan küçük estet�k 
dokunuşların sonuçları tartışılmaz. Her zaman üzer�nde 
durduğum en öneml� nokta; doğal yüz güzell�ğ�n� koruyarak 
bu tedav�ler� uygulamak. Aynadak� yansımamız �le ruhsal 
yaşımızın uyumlu olması �ç�n de bu dokunuşlar şart d�ye 
düşünüyorum.

Sağlıklı, genç ve güzel b�r c�ld�n formülü ned�r?
Bunun tek seanslık, muc�zev� b�r formülü yok elbette. 
Öncel�kle her kadının med�kal estet�k konusunda devamlı 
g�tt�ğ� b�r doktoru ve yıllık k�ş�sel b�r estet�k takv�m� olması 

gerek�yor. K�ş�sel estet�k takv�m� yılda bel�rl� aralıklarla c�lde 
yapılması gereken ant�-ag�ng tedav�ler� ve bakımları �çer�yor. 
Bu uygulamalarla yüz konturunu yen�den şek�llend�rmek, 
c�ld�n kaybed�len nem oranını yen�den kazandırmak ve 
c�ld� yen�lemek mümkün. Bu uygulamaların kısa sürede 
uygulanab�lmes�, �ş ve sosyal yaşantıya hızlı dönüş �mkânı 
da bu �ş�n kolay ve konforlu tarafı. Artık c�lt gençleşt�rme 
uygulamaları, sağlıklı beslenme ve spor g�b� günlük hayatın 
bakım rut�nler� arasına g�rd�. 

Daha çok hang� med�kal estet�k uygulamaları terc�h 
ed�yorsunuz?
Botoks, Hyaluron�k as�t dolgu �le orta yüz l�ft�ng ve lateral 
yüz kontürü şek�llend�rme, elmacık, çene, dudak ve gözaltı 
dolgusu, B�oexpander gençl�k aşısı, mezoterap�, mezol�ft�ng, 
PRP, PRP Matr�x, lazerle c�lt gençleşt�rme, P� aşısı, alkal� aşı, 
gençl�k �p� estet�ğ�, Plexr uygulaması �le amel�yatsız göz kapağı 
estet�ğ�, göz çevres� aydınlatma, f�t peel�ng uygulamaları, 
oks�geneo leke bakımı, c�lt bakımı g�b� uygulamalar 
yapıyorum. Ayrıca dermokozmet�k alanında danışmanlık da 
ver�yorum.



Son zamanlarda c�lt gençleşt�rmede b�r hayl� popüler 
olan P� aşısı nasıl b�r uygulama?
Med�kal estet�kte lazer uygulamaları ve plazma 
teknoloj�ler�n�n yanında ant�-ag�ng enjeks�yonların da c�lt 
gençleşt�rmedek� yer� ve önem� çok fazla. Doğallıktan tav�z 
vermeyen, c�lt yen�leme etk�s�yle uygulama yaptıran pek çok 
k�ş�y� mutlu eden yepyen� b�r �çer�k P� aşısı. Daha genç, taze ve 
kusursuz bir cilt görünümü isteyenler için çok tercih ettiğimiz 
ve estetik takvimimizde sıkça yer alan bir uygulama oldu. Cilt 
gençleştirme ve yenilemede çok fazla tedavi seçeneğimiz var. 
Pi aşısı, hastalarımızın en çok tekrarını istediği ve kısa sürede 
ortaya çıkardığı mükemmel cilt görüntüsü nedeniyle bir hayli 
gündemde.

Bu �şlem�n c�ltte ne g�b� etk�ler� oluyor?
Zamanla ve çevresel faktörler�n etk�s�yle c�lt kal�tes� bozuluyor. 
Kolajen ve elast�n l�fler parçalanıyor ve vücudun kend� 
hyaluron�k as�t m�ktarı düşüyor. 30 yaşından sonra c�lttek� bu 
kayıplar c�ld�n daha mat ve kuru görünmes�ne neden oluyor, 
aynı zamanda c�lt elast�k�yet� azalıyor. P� aşısı, yüzünüzdek� 
�fadey� kaybetmeden c�ld�n�z�n daha canlı, daha pürüzsüz 
olmasına yardımcı oluyor. Bu aşı, “Somon DNA’sı Aşısı” ve 
hyaluron�k as�tten oluşan �k� aşı... Her �k� aşı c�lde m�kro 
enjeks�yon �le uygulanıyor. Protokolü oluşturan moleküller 
vücudun tamamen doğal elemanları. Pol�nükleot�dler somon 
balığından elde ed�len DNA moleküller�d�r. Hyaluron�k as�t �se 
bağ dokumuzun temel maddes� ve c�ld�m�z�n nem denges�n� 
sağlıyor. DNA moleküller� ve hyaluron�k as�t moleküller� 
b�rb�r� �le s�nerj�k etk� yaratarak c�ld�n�z�n yen�lenmes� �ç�n 
güçlü etk� oluşturuyorlar. Bu protokol, yapılan her seansta 
c�lt yapısını güçlend�rerek c�ld�n nem, elast�k�yet ve sıkılığını 
artırıyor, UVB’ye bağlı olarak gel�şen güneş hasarını engell�yor. 
D�ğer yandan da c�ld�n azalan nem 
denges�n� düzenl�yor. Unutmayın k�, 
neml� b�r c�lt yerçek�m�ne ve her türlü dış 
faktöre karşı çok daha dayanıklı.

P� aşısını nerelerde kullanab�l�yoruz?
Genç c�ltler�n daha pürüzsüz ve parlak 
görünmes�nde, c�ld�n nem oranının 
hızlı b�r şek�lde artırılmasında, 
olgun c�ltler�n gençleşt�r�lmes� ve 
sıkılaştırılmasında kullanıyoruz. Ayrıca 
güneş hasarlı c�ld�n yen�lenmes�nde, 
el üstü c�ld�n�n gençleşt�rmes�nde, 
göz çevres�n�n aydınlatılmasında, 
yen�den yapılandırılmasında, ş�şl�k ve 
koyu renk halkalarının g�der�lmes�nde 
uygulayab�l�yoruz. Bunun yanında akne 
�zler�n�n g�der�lmes�nde, gözenekler�n 
sıkıştırılmasında, yaz önces� boyun ve 
dekoltede de P� aşısını sıkça uyguluyoruz. 

Özell�kle yaz önces� boyun ve dekolte bakımının çok 
öneml� olduğunu söylemel�y�m. C�lt gençleşt�rme ve c�lt 
yen�leme uygulamalarının mutlaka yüz, boyun ve dekoltey� 
bütün olarak kapsaması gerek�yor. K�ş�ye özel uygulanması 
gereken bu yen� protokol, med�kal estet�kte adından sıkça 

bahsett�recek g�b�.

Amel�yatsız yüz ve c�lt gençleşt�rme �le 
�lg�l� neler�n altını ç�zmek �sters�n�z?
Daha sağlıklı, genç ve güzel b�r c�lt pek 
çoğumuzun �steğ�... Artık yüz �fades�n�n 
doğallığını bozmadan, k�ş�ye özel, küçük 
estet�k dokunuşlar ve c�lt dostu ürünlerle 
gençleşme ve doğal güzell�k mümkün. 
Bunu sağlayab�lmen�n en öneml� yolu da 
devamlı g�deceğ�n�z güven�l�r b�r med�kal 
estet�k kl�n�ğ�. S�z� ve c�ld�n�z� �y� tanıyan 
b�r doktorunuzun olması gerek�yor. 
Doktorunuzun s�ze özel çıkaracağı yıllık 
bakım ve estet�k uygulamalarını �çeren 
b�r k�ş�sel estet�k takv�m�yle �ş�n�z daha 
kolay olacak. Sağlıklı ve güzel yaş almak 
�ç�n bu rut�nlere uymanız, c�lt sağlığınız ve 
güzell�ğ�n�z �ç�n emek ve zaman harcamanız 
gerek�yor.



BURÇLAR
Horoscope
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Bu ay başlayacak Venüs geri hareketi, 
burcunuzda olacak. Sizin için özellikle 
ilişkiler konusunda bazı dengeleri 
kurmakta zorlanacağınız bir ay olabilir. 
İlişkilerinizi yönetmek adına, tavrınızda 
değişikliğe ihtiyaç olduğunu görebilirsiniz. 
12 Mart dolunayı günlük rutinlerinizde 
değişime vesile olabilir.  

This month Venus turns retrograde in your 
sign. As a result, this month could be difficult 
for you, especially when it comes to striking 
a balance in your relationships. Managing 
your relationships may require a change in 
behaviour on your part. The full moon on 
March 12 may offer an opportunity for a 
change in your daily routine.

Bu ay başlayacak Venüs retrosu 
eşiniz, evliliğiniz ve iş ortaklık ve iş 
birlikleriniz ile ilgili meselelerin masaya 
yatırılmasına vesile olabilir. Zaten var 
olan ama görmezden geldiğiniz sorunlar, 
çözümlenmek üzere gündeme gelebilir. 12 
Mart dolunayı farkındalık yaratıp korku ve 
kaygılarınızla yüzleşmenize yarayabilir. 

Venus goes into retrograde this month, 
possibly bringing up issues regarding your 
spouse, your marriage, your business partner 
or business associations. In fact, it may be 
time to solve some of those existing problems 
you’ve been ignoring. The full moon on March 
12 may raise awareness and help you get 
over your fears and anxieties.

Bu ay başlayacak Venüs retrosu, 
arkadaş çevrenizi ilgilendiren konularda 
sorunların yaşanmasına neden olabilir. 
Eski bir kırgınlık veya eskilerde kalmış 
bir dost tekrar karşınıza çıkabilir. Sosyal 
ortamlardaki samimiyetsizlikler sizi bir 
elemeye götürebilir. 12 Mart dolunayı aile 
ve ev konularını gündeme taşıyabilir.

This month’s Venus in retrograde may cause 
problems in areas of interest to your circle 
of friends. You might be revisited by an 
earlier disappointment, or an old friend may 
reappear. Unpleasantness or hypocrisy in the 
social arena may lead you to drop one or more 
friends. Family and domestic issues come to 
the fore with the full moon on March 12.

Bu ay başlayacak Venüs retrosu, aşka 
hayatınızda yaşanabilecek çalkantılı 
durumlara zemin hazırlayabilir. Eski bir 
gönül ilişkisinin bir vesileyle karşınıza 
çıkması ya da yeni niyet edilenlerde 
yaşanabilecek aksaklıklar söz konusu 
olabilir. 12 Mart dolunayı mesleki 
adımların görünür olmasını tetikleyebilir. 

This month’s Venus in retrograde may 
prepare the groundwork for something 
earthshaking in terms of your love life. An old 
love may reappear, or new acquaintances or 
plans may run into difficulties. The full moon 
on March 12 may spark something new in 
terms of professional development. 

Bu ay başlayacak Venüs retrosu, iş 
arkadaşlarınızla aranızda sürtüşmelere, 
yanlış anlaşılmalara vesile olabilir. Bu 
dönemde, sağlığınız açısından da tedbir 
almanız gerekebilir. 12 Mart dolunayı bir 
ekip çalışması ya da bir arkadaşınızla ilgili 
bir gelişmeyi tetikleyebilir.

When Venus goes into retrograde this 
month, you may experience friction or 
misunderstandings among work colleagues. 
During this time, you may need to take 
precautions relating to your health. The full 
moon on March 12 may trigger developments 
in a team project or relationship with a friend.

KOÇ I ARIES

BOĞA I TAURUS

AKREP I SCORPIO

İKİZLER I GEMINI

YAY I SAGITTARIUSTERAZİ I LIBRA

Bu ay başlayacak Venüs retrosu, sevgiyi 
ifade ediş biçiminiz ve dile getiremediğiniz 
duyguların açığa çıkması için bir fırsat 
olabilir. Bu dönem, manevi yönünüz 
beslenmeye açık olacak. 12 Mart dolunayı 
çocuklarla ilgili bir haber getirebilir.

When Venus goes into retrograde this month, 
you may be presented with an opportunity 
to talk openly about feelings that you’ve been 
holding back. During this period, stay open to 
nourishing your spiritual side. The full moon 
on March 12 may bring news pertaining to 
children.
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Bu ay başlayacak Venüs retrosu, seyahat 
ve eğitim konularında eskiden yapılmış 
planların, yarıda kalmış niyetlerin 
gerçekleştirilmesi için tetikleyici olabilir. Bir 
yolculukta tanışacağınız biri ile aranızda 
çekim olabilir. Sanatsal bir eğitim gündeme 
gelebilir. 12 Mart dolunayı maddi konularda 
bir adım atmanıza sebep olabilir.

When Venus goes into retrograde this 
month, it may spark the fulfilment of half-
finished plans made with regard to travel 
or education. It could spark an attraction 
between you and someone you meet during 
your travels. An artistic education may pop up 
on your horizons. The full moon on March 12 
may prompt you to act on financial matters.

Bu ay başlayacak Venüs retrosu, 
iletişim sorunlarında bir artış, yanlış 
anlaşılmalar ve her zaman aynı dilden 
konuştuğunuzu düşündüğünüz insanlarla 
aranızda yaşanabilecek gerginliklere 
zemin hazırlayabilir. Anlayıp anlatmak 
aşamalarında daha esnek olmanız 
gerekebilir. 12 Mart dolunayı maddi açıdan 
düzenlemeler yaptırabilir.

This month’s Venus in retrograde may set 
the stage for increases in communication 
problems, misunderstandings and tensions 
among people with whom you’d always 
thought you’d been speaking the same 
language. You may need to be more flexible 
while giving or receiving explanations. The full 
moon on March 12 may prompt you to make 
certain financial arrangements. 

Bu ay başlayacak Venüs retrosu, iş 
ilişkileriniz ve yönetici konumunda yer 
alan kişilerle ilgili konularda aksaklıklar 
yaratabilir. Yeni iş görüşmeleri ve 
başlayacak olan projeler konusunda bazı 
anlaşmazlıklar gündeme gelebilir. 12 Mart 
dolunayı yakın çevrenizde değişimler 
yaratabilir. Taşınma gündeme gelebilir.

Venus goes into retrograde this 
month, possibly creating troubles with 
work relationships and individuals in 
managerial positions. It may also cause 
misunderstandings related to new career 
moves and projects. The full moon on March 
12 may result in changes among those close 
to you, and you may be faced with a move.

Bu ay başlayacak Venüs retrosu 
krediler, vergi ve ödemeler, alacak-
verecek meseleleri konularında birtakım 
düzenlemeleri gerektirebilir. Yatırım ve 
borçlanmalar söz konusu olduğunda 
ölçülü olmakta fayda var. 12 Mart dolunayı 
burcunuzda gerçekleşecek. Daha önce 
attığınız adımların sonuçları elde edilebilir.

This month’s Venus in retrograde may 
necessitate a few adjustments in relation to 
credit, taxes, loan payments and other issues 
regarding assets and liabilities. It would be 
a good idea to tread lightly when it comes 
to investments and loans. The full moon on 
March 12 appears in your sign, which could 
bring to fruition activities you’ve already 
begun.

Bu ay başlayacak Venüs retrosu 
harcamalarınızda artışa sebep olabilir. 
Lüks ve heves içerikli alışverişlerden 
kaçının. Yatırım amaçlı iş ve 
girişimlerinizde de bu dönemde her 
zamankinden tedbirli olmanızda fayda 
var. Yeni adımlar atmak yerine, mevcut 
bütçenizi düzenlemek daha iyi olabilir. 
12 Mart dolunayı ikili ilişkileri gündeme 
taşıyabilir. 

When Venus goes into retrograde this month, 
it might cause an increase in your spending. 
Avoid shopping for luxuries or frivolous items. 
During this time, you need to be more cautious 
than usual when it comes to work or initiatives 
undertaken as an investment. Rather than 
getting involved in anything new, you might be 
better off just straightening out your current 
budget. Relationships come onto the agenda 
with the full moon on March 12.

YENGEÇ I CANCER

OĞLAK I CAPRICORN

BAŞAK I VIRGO

BALIK I PISCES

ASLAN I LEO

Dr. Samiye Özbaş Soysal 
www.astrokarmik.com

Bu ay başlayacak Venüs retrosu, ev 
ve aile yaşamınızda gerginlikler, özel 
hayatınızdaki ilişkilerde sorunlar gibi 
olumsuz etkiler yaratabilir. Aile içinde 
yaşanabilecek tartışmalar yıpratıcı 
olabilir. 12 Mart dolunayı ile birlikte 
uzaklardan gelecek bir haber ya da 
misafir gündeme gelebilir.

When Venus goes into retrograde this month, 
it could create some unpleasantness, like 
tensions related to home and family life and 
problems in your personal relationships. 
Arguments among family members could be 
debilitating. With the full moon on March 12, 
you may receive news or a visitor from afar.

KOVA I AQUARIUS



UÇUŞ AĞIMIZ 
Our Flight Network

Pegasus Hava Yolları Tarifeli Dış Hat Uçuşlar... Pegasus Airlines Scheduled International Flights
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PEG ASUS YURT IÇINDE 32,  YURT DIŞINDA 68  OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 40 ÜLKEDE 100  NOK TAYA TARIFELI SEFERLER DÜZENLIYOR.
PEG ASUS AIRLINES OFFERS 32 DOMESTIC AND 68 INTERNATIONAL FLIGHT S TO 40 COUNTRIES  AND 100 CITIES.



UÇUŞ AĞIMIZ 
Our Flight Network

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

Yolcu hakları hakkında bilgilendirme ... Information about passenger rights

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

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

PEG A SU S Y UR T I ÇIND E 3 2, Y UR T D IŞINDA 6 8 OL M A K Ü Z ER E T OPL A MDA 4 0 ÜL K ED E 10 0 N OK TAYA TA R IF EL I SEF ER L ER D Ü Z ENL I YOR .
PEG A SU S A IR L INE S OF F ERS 3 2 D OME S T I C A ND 6 8 IN T ER N AT I ON A L F L I G H T S T O 4 0 C O UN T R IE S A ND 10 0 CI T IE S.
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Yukarıda yer alan harita, Pegasus’un yurt içi destinasyonlarını göstermek üzere hazırlanmış bir graf ik çalışmadır. 
The map located above is a design work for Pegasus Airline’s scheduled domestic flights.



ONLINE CHECK-IN

HAVALIMANINDA SIRA BEKLEMEDEN
RAHAT UÇMANIN YOLU:

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

WHAT THE BENEFITS OF ONLINE 
CHECK-IN ARE:

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

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

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

 Pegasus Plus members can earn FlightPoints starting 
from 3 TL for domestic and 4 USD for international flights 
if the airport is open for Online-Check-in.

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

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

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

gelmeden alarak ya da mobil barkodunuzu akıllı telefonunuza 
indirerek, doğrudan uçuş kapısına gidebilirsiniz.
 Pegasus Plus üyeleri Online Check-in yaptıklarında, havalimanı 

Online Check-in’e açık ise yurt içinde 3 TL, yurt dışında 4 USD 
değerinden başlayan UçuşPuan hediye edilmektedir.
 Online Check-in işleminizi yaparken uçuşunuz için dilediğiniz 

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

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

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

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

ONLINE CHECK-IN YAPILIR
CHECK IN ONLINE

HIZLI BAGAJ TESLİMİ
FAST BAGGAGE DROP-OFF

KAPIYA GİDİLİR
GO TO GATE

BİNİŞ KARTI-MOBİL BARKOD
BOARDING PASS-MOBIL BARCODE

SADECE EL BAGAJI
ONLY HAND BAGGAGE

UÇUŞTAN 72 SAAT ÖNCE BAŞLAR ... Starts 72 hours before flight
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UÇUŞ AĞIMIZ 
Our Flight Network

Yolcu hakları hakkında bilgilendirme ... Information about passenger rights

Yukarıda yer alan harita, Pegasus’un yurt içi destinasyonlarını göstermek üzere hazırlanmış bir graf ik çalışmadır. 
The map located above is a design work for Pegasus Airline’s scheduled domestic flights.



DEĞERLİ MİSAFİRLERİMİZ 
Dear Guests
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DEĞERLİ MİSAFİRLERİMİZ 
Dear Guests

UÇAKTA TEHLİKELİ MADDE TAŞINMASI 
No Dangerous Goods On Aircraft 
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SIVI TAŞIMA KURALLARI
Regulation for Liquid Transportation

LIQUIDS SUBJECT TO 
RESTRICTIONS:

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

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

 Shaving foams, deodorants, all pastes 
including toothpaste

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

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

APPLICATION: 
Each passenger may carry one transparent 
plastic bag.

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

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

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

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

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

EXCEPTIONS:
 Exceptions will be made for special 

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

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

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

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

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

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

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

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

sıvı miktarına bakılmaksızın geçirilmesine 
müsaade edilmez.

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

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

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

ISTISNALAR: 
 Özel durumlar göz önünde bulundurularak 

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

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

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

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

SIVI TAŞIMA KURALLARI
Regulation for Liquid Transportation
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ZEYTINYAĞI, BAL VE PEKMEZ ÜRÜNLERI 
ILE ILGILI GIDA TAŞIMA KURALLARI
Regulation For Olive Oil, Molasses 
and Honey Transportation

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

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

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

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

 The parcel shall be tagged with the “Limited Release Tag’’ 
which limits the responsibility of the airline, and must be 
signed by the guest at check-in.

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

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

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

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

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

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

5 KG 5 KG

5 KG

5 KG
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MİSAFİRLERİMİZ İÇİN ÖNEMLİ HATIRLATMALAR
Important Reminders for Our Guests

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

UÇAĞIMIZA HOŞ GELDINIZ!
Welcome on Board! 

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

Uçuş sırasında kural dışı davranışlar:
Eğer bu tip davranışlar uçuş sırasında fark edilirse, 
sonuçların çok ciddi olabileceğini bilmelisiniz. Uçak 
rota değiştirip planlanmayan bir iniş yapabilir, iniş 
noktasında güvenlik güçleri uçağı karşılayabilir 
ve kural dışı davranışlarda bulunan kişi gözaltına 
alınabilir, para cezasına çarptırılabilir veya 
mahkemeye sevk edilebilir.

Bu yüzden yolcularımızdan beklediklerimiz;
 Kabin ekibinin anons ve talimatlarına uymak
 Kabin ekibine ve diğer yolculara saygı göstermek
 Güvenli ve makul davranışlarda bulunmak
 Uçağın veya misafirlerin emniyetini tehlikeye   

 atmaktan sakınmak

Unruly behavior prior to flight: 
If unruly or disruptive behavior is noticed prior to the 
flight, please be aware that boarding may be denied. 

Unruly behavior during the flight: 
The consequences of such behaviours are  serious. 
The aircraft may have to divert and make an 
unscheduled landing where it will be met by the 
authorities. The person responsible for the unruly 
behavior may be arrested, fined, charged and/or 
prosecuted.

It is for this reason that we ask all 
passengers to: 
 Follow crew member instructions promptly 
 Respect crew members and fellow passengers 
 Behave in a safe and appropriate manner 
 Refrain from endangering the safety of the aircraft or  

 its occupants

Kabin ekibinin söylediklerine 
uyun. You must follow cabin 

crew instructions.

Uçuş emniyetini 
tehlikeye atmayın. 

Do not endanger aircrafts’ 
safety of flight.

 

Uçağa ya da içindeki 
eşyalara zarar vermeyin. 

Do not damage the aircraft or 
on-board equipment.

Sigara içme 
düzenlemelerine 

uyun. 
Do not ignore smoking 

regulations.

Genel düzeni bozan 
davranışlarda bulunmayın. 

No disorderly conduct. 

Uçuşunuzun keyfini 
çıkarın ve diğerlerinin de 

keyif almasına 
müsaade edin. 

Enjoy your flight and allow 
others to 

enjoy theirs.

Güvenli ve makul 
davranışlarda bulunun. 

Behave in a safe and 
appropriate manner.

Korkutucu davranışlarda 
bulunmayın. 

No intimidating behaviour.

Sözlü veya 
fiziksel tacizde 
bulunmayın. No 
verbal or physical 

assaults.

Kabin ekibine ve diğer 
misaf irlere saygı gösterin. 

Respect your crew members 
and fellow passengers.
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UÇAĞIN IÇINDEYKEN IŞLENEN SUÇLAR VE DIĞER KURAL DIŞI DAVRANIŞLAR
Offences and Other Unruly Behavior Committed On Board Aircraft

Sivil Havacılık Düzenlemeleri gereği aşağıdaki 
davranışlar uçakta kabul edilemez:
 Sivil bir uçaktaki kokpit veya kabin ekibinden bir   

 kişiye veya başka bir görevliye saldırı ya da diğer   
 müdahale edici davranışlar
 Saldırı ya da güvenliği tehlikeye atacak yahut sivil bir  

 uçaktaki düzeni ve disiplini bozacak davranışlar

Sivil bir uçuşta işlenen diğer suçlar. 
Böyle suçların ya da diğer davranışların bazıları:
 Hakaret ve sövme
 Fiziksel saldırı
 Cinsel taciz ve genel ahlaka karşı davranışlar
 Tehdit
 Kabin ekibinin talimatlarına uymama
 Uçak içinde veya sigara içilmesine müsaade   

 edilmeyen uçak çevresinde sigara içme
 Duman algılayıcılarına müdahale
 Uçağa ya da içindeki eşyalara zarar verme veya   

 hırsızlık
 Yasak olduğu sırada taşınabilir elektronik cihaz   

 kullanma
 Uçağın içindeki şahısların ya da uçuş emniyetini veya  

 güvenliğini tehlikeye atma

According to the Civil Aviation Regulations 
the following are considered unacceptable 
behaviors on board: 
 Assaulting or other intrusive behaviors to a person 

from the cockpit, a cabin crew or another officer of a 
civil aircraft.
 Assaulting and other acts endangering safety or   

jeopardizing good order and discipline on board a   
civil aircraft 

Other offences or acts include:
 Verbal abuse 
 Physical assault 
 Sexual offences and/or lewd behavior 
 Intimidating behavior 
 Intoxication or disorderly conduct 
 Refusing to follow crew instructions 
 Smoking on-board  
 Tampering with smoke detectors 
 Damaging the aircraft or on-board equipment or theft  
 Using a portable electronic device when prohibited 

 to do so.
 Endangering an aircraft occupant and/or the safety 

 of the flight

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

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

Sarhoşluk ya da başıboş davranışlar veya 
kabin ekibi tarafından servis edilmeyen 
içkiler tüketmek
Intoxicated or disorderly conduct or consuming 
alcohol which was not provided by crew 
members

Ahlâksız ya da müstehçen davranışlarda 
bulunmak ya da davranmak
Engaging in or displaying indecent or lewd 
behavior

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

Duman algılayıcılarını kurcalamak
Tampering with smoke detectors

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

Güvenlik ya da acil durum donanımlarına, 
uçağa, ya da içerisindeki eşyalara zarar 
vermek veya yerinden oynatmak
Removing or damaging safety or emergency 
equipment, on board

 REF.: IATA - Guidance on Unruly Passenger Prevention and Management BKL-SEC-002 Rev.00 - 24.06.2016
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Vize/evrak işleri karmaşası yurt dışına çıkma keyfinin önüne geçmesin diye yeni bir 
uygulamayı sistemimize ekledik. Bundan sonra Timatic’le gideceğin ülkeye ait tüm evrak 
ve vize bilgisine tek bir ekrandan kolayca ulaşabileceksin.
To make sure that dealing with the complexities of travel documents and visas won’t prevent you from 
enjoying a trip abroad, we’ve added a new app to our system. From now on, you can use Timatic to 
find all the information you need about travel documents and visas for any country all in one place.

Nedir Bu Timatic?
Pegasus olarak IATA (International Air 
Transport Association/Uluslararası Hava 
Taşımacılığı Birliği) ile bir işbirliği yaptık 
ve bir sorgulama ekranı geliştirdik. Bu 
ekrandan şu bilgilere ücretsiz olarak 
ulaşabileceksin:

Pegasus has joined up with the International 
Air Transport Association (IATA) to 
create a free interface that lets you use 
your computer to access the following 
information:

Minimum 
pasaport süresi

Minimum passport 
validity requirement

Vize 
gereksinimleri

Visa requirements

Ülkeye giriş için geçerli 
olan seyahat evrakları

Documents valid for entry 
into country of arrival

Yanında olabilecek
maksimum nakit 

miktarı
Maximum amount of 

cash that can be brought

Gereken 
vergiler
Required 

taxes/duties

Evcil hayvanların 
seyahatleriyle 

ilgili bilgiler
Requirements for 

travelling with pets

Sağlık uygulamaları
ve önerileri

Health 
regulations and 

recommendationsWhat is Timatic?

BIR ÜLKEYE GIRMEK IÇIN
İHTİYACIN OLAN TÜM BELGELER

TEK TIKLA KARŞINDA
FIND OUT WHAT TRAVEL DOCUMENTS ARE 

REQUIRED FOR ANY COUNTRY WITH ONE CLICK



Timatic Nasıl Kullanılır?
Sen bize PNR numaranı söyle, 
biz sana ülkeye nasıl gireceğini anlatalım!

Tell us your PNR number, and we’ll tell you 
how to enter the country!

How to use Timatic?

İlk olarak flypgs.com’a gel 
ve “Bilet İşlemlerim” 
bölümüne giriş yap. 

First, visit flypgs.com and click 
on “My Tickets”.

Aldığın biletin PNR 
numarası ve soyadınla 

birlikte sisteme gir. 

Enter the PNR number 
on your ticket and

 your surname.

“Doküman Kontrolü” 
yazısına tıkla. Ekrandaki 

sorulara cevap ver.

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

the screen.

ÖNEMLİ Yurt dışına çıkmak için havaalanına geldiğinde ilk yapman gereken şey harç pulu almak! 
Unutursan, geri dönmek zorunda kalırsın. Bu da tüm pasaport kuyruğuna tekrar girip sıra 

beklemek demek. Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar, 7 yaşını doldurmamış olanlar, pasavan 
ve benzeri belgelerle çıkış yapanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kimlik belgesiyle çıkış yapanlar ile yurt dışına 
ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatından 
yurt dışına çıkış harcı alınmaz.

IMPORTANT If you’re travelling overseas on a Turkish passport, the first thing you need to do is purchase a 
Tax Duty stamp. If you forget, you’ll be turned back at security, which means you’ll have to queue 

all over again. Those who has a residence permit as the release date, who is under 7 years old, who has a pass check or similar 
document, who check out from North Cyprus with an identity card, the vehicles of mass transportation (highway, airway, seaway and 
railway) and the crew of cargo carrier vehicles are not required the departure fee. 
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SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI, TRANSFER MİSAFİR YÖNLENDİRME TABLOSU
Guidance Board For Transfer Guests  From Sabiha Gökçen Airport

HAYIR  I  NO

HAYIR  I  NO

HAYIR  I  NO

EVET  I  YES

EVET  I  YESEVET  I  YES

EVET  I  YES

Bağlantılı 
uçuşunuz dış 
hatlara mı?

Is it an 
international 

flight?

Biniş kartınız 
var mı?

Have you 
got your 
boarding 

pass?

Biniş kartınız 
var mı?

Have you 
got your 
boarding 

pass?

Dış Hatlar
International Line

İç Hatlar
Domestic Line} }

Transfer desk’e gidip 
biniş kartınızı alınız.

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

Biniş kartınız ile x-ray 
kontrolünden geçerek 

hızlı bir şekilde üst 
kat gidiş salonuna 

geçebilirsiniz.
Immediately clear 
security with your 
boarding pass and 

proceed to the 
departures hall upstairs. 

İç hat sefere devam 
ediyorsanız.

If you’re transferring 
to a domestic flight.

Biniş kartınızı alır almaz

As soon as you get your  boarding pass

Geliş pasaport 
kontrolünden hızlı 
bir şekilde geçiniz.
Proceed to passport 

control at arrivals.

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

DIŞ HATLAR GELIŞ SALONU’NA HOŞ GELDINIZ
Welcome to International Arrivals

BAĞLANTILI 
UÇUŞUNUZ VAR MI?

DO YOU HAVE A 
CONNECTING FLIGHT?

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI’NDAN TRANSFER (BAĞLANTILI) UÇUŞU OLAN MİSAFİRLERİN DİKKATİNE
For the Attention of Our Transfer (Connected Flight) Guests from Sabiha Gökçen Airport



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

IÇ HAT UÇUŞLARDAN GELEN
 Dış hat uçuşa devamı olan 

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

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

DIŞ HAT UÇUŞLARDAN GELEN
 Dış hat uçuşa devamı olan 

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

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

DOMESTIC ARRIVALS
 Those of our guests who are continuing onto an 

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

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

INTERNATIONAL ARRIVALS
 Those of our guests who are continuing onto 

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

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

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

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

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

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI’NDAN TRANSFER (BAĞLANTILI) UÇUŞU OLAN MİSAFİRLERİN DİKKATİNE
For the Attention of Our Transfer (Connected Flight) Guests from Sabiha Gökçen Airport

MART / MARCH 2017 • PEGASUS • 141



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

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

SIRA BEKLEMEYIN, KIOSKLARDAN BINIŞ KARTINIZI 
BIR DAKIKADAN AZ SÜREDE ALIN
GET YOUR BOARDING PASS FROM THE KIOSKS IN LESS THAN A MINUTES WITH NO WAIT 
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Yurt dışı uçuşları olan 
misafirler de işlemleri 
için kioskları kullanabilir. 
Biniş kartlarını almak 
için gereken pasaport 
bilgilerini (APIS-Ön Yolcu 
Bilgisi) kioska yazarak, 
pasaportlarının çiplerini 
kiosklara okutarak 
işlemlerini yapabilir. 
Dileyen misafirler 
işlemlerini kiosklarda 
tamamlamak üzere kiosk 
alanlarında bulunan 
Pegasus görevlilerinden 
destek alabilir.

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



SIRA BEKLEMEYIN, KIOSKLARDAN BINIŞ KARTINIZI 
BIR DAKIKADAN AZ SÜREDE ALIN
GET YOUR BOARDING PASS FROM THE KIOSKS IN LESS THAN A MINUTES WITH NO WAIT 

SUDOKU
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KOLAY Easy ORTA Moderate

1 5 7

1 6 8 2

3 8 6 4

9 4 5 6 7

4 7 8 3

7 3 2 6 4

4 8 1 9

1 7 2 8

5 3 7

7 6 9 4

5 1 2

6 4 5 3

9 1 6 8

2 9

4 3 2 1

8 1 7 5

2 5 6

6 3 2 8

Pilota yardım et Help the pilot



ÇENGEL BULMACA

Resimdeki
aktör

Bir tür 
şekerleme

İzleme

Gözdeki
ağtabaka

Kuzu sesi

Yürürlükte
olma

Dilsiz

Mikroskop
camı

Isparta’daki
küçük bir

göl

Devinim

Meleke

Eski dilde
asker

Güzel,
düzgün
konuşan

İnce dantel

Alaz 

Şöhret
Sevildiğini

sanma
hezeyanı

Kir izi

Yaman, zeki

Bir şeyin
elden ele
geçmesi

Yapma, etme

Eski Uygur
hükümdarı

Bir tür
toprak

Bir nota
Karakteris-

tik

Neşeli

Çekiştirme
konuşması

Bir ilimiz

Uğursuzluk

Ahlak

İstif
Titreyiş,
ürkme
Cıvanın 
simgesi

Başyapıt

Bir besin
maddesi

Şaka

Mersin’de
bir çay

Bir ilimiz

Lale
bahçesi

Bir göz
rengi Avanaklık

Mektup

Samimi
Tarla sınırı

Yiğit, 
kahraman,

alp

Diyarbakır
ilçesi

Demirin
simgesi

Söz
Verme,
ödeme

Okyanus

Duman kiri

Japon çiçek
düzeni

İl Tokat’ın 
bir ilçesi

Çeşit

Su

Akıcı, sıvı

Takma diş
Ülke, yurt

Boğa güreşi
alanı

Rusça evet
Beyaz

Gümüş

Mengene

Hiçbir
zaman

Zarar

“Salvador …
” (ressam)
Kuşkulu,
vesveseli

Orduda
görevli
herkes
Bir sayı

Donmuş su

Radyumun
simgesi

Rusya’da 
bir ırmak

Yoğurtlu bir
ıspanak
yemeği
Kaparo

Üemeli 
bir çalgı

Hareketle 
ilgili

Uzman

Boru sesi

Evet 
ünlemi

Ağabey Avuç içi

Kişisel Sakarya’nın
bir ilçesi Zihin

HAZIRLAYAN / BY Mustafa BAŞARAN

144 • PEGASUS • MART / MARCH 2017



CROSSWORD

Actor in the
picture

A tv 
series

Junk, 
salvage
Organ of
hearing

Striker of
Argentina

Trio, triple

A prepo-
sition

An exclama-
tion of pain

A sweet
made from

fruit and
sugar

Angle mea-
suring tool
Symbol of

Barium

Freddy
Krueger

street

Having the
power, skill

Player of
Cameroon

national team 

A selection
of clothes

“Mia ...” 
(actress)

A raccoon-
like animal 

An electronic
message
Abbr. for

Kilometer 
Washington

An Indian
peasant or

tenant farmer

Moisture
condensed

from the 
atmosphere

Abbr. for
karat 

United
Kingdom

A subtle 
difference

Data mana-
gement
A horror
novel of

Stephen King
Lung in-

flammation
A strategy

game

A device,
usually 

attached to
the fingertip

Used to ex-
press surprise

A kind of
bread

A place
where live

animals 
are kept

A kind of
deer

Go beyond
in perfor-

mance

A colored
fluid used
for writing

Former, 
old, ancient

A string 
instrument

River in
Spanish

Thailand
currency

A wild 
animal

A piece of
furniture 
to sleep

A halfpenny
(historical)

Owed to

Not showing
nervousness
The spirit on
Aladdin's lamp

Single-
celled 

organism

Mellow, 
soft

The place
where an 
action or

event occurs

A very
young child

A small
restaurant

A month

Symbol of
Stannum

Symbol of
Oxygen

An extra-
ordinary 

individual
Symbol of
Aluminum

A small,
short-
winged

songbird
Vehicle plate

code of Romania
Unconventional,

eccentric

A small
number of
A covering
for the foot

Symbol of
Silver

Symbol of
Tellurium

Abbr. of a
week day

Crazy, 
insane

A city of
South Korea

South Africa
license plate
Latin Alphabet's

synonym

Symbol for
Selenium

A coniferous
tree

Symbol for
Radium

To punish
without legal

process
Synonym of
chinaberry tree
Reluctant;
unwilling

A limb of 
a human
An outer
garment

A Lord of
the Rings
character

Half of two

Formerly
the Turkish

national
headdress

A sweet potato
Seventh let-
ter of Greek

alphabet

Abbr. for 
Infrared

rays

Present-day,
fashionable
The United 

Nations

Mission: 
Impossible, 
an Ameri-
can televi-
sion series

A tropical
American

lizard

The point at
which some-
one or some-
thing is best

Abbr. for
horsepower

A person
who runs

A person's
face or 

expression

ÇENGEL BULMACA
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CEVAPLAR I ANSWERS

Resimdeki
aktör

Bir tür 
şekerleme

İzleme

Gözdeki
ağtabaka

Kuzu sesi

Yürürlükte
olma

Dilsiz

Mikroskop
camı

Isparta’daki
küçük bir

göl

Devinim

Meleke

Eski dilde
asker

Güzel,
düzgün
konuşan

İnce dantel

Alaz 

Şöhret
Sevildiğini

sanma
hezeyanı

Kir izi

Yaman, zeki

Bir şeyin
elden ele
geçmesi

Yapma, etme

Eski Uygur
hükümdarı

Bir tür
toprak

Bir nota
Karakteris-

tik

Neşeli

Çekiştirme
konuşması

Bir ilimiz

Uğursuzluk

Ahlak

İstif
Titreyiş,
ürkme
Cıvanın 
simgesi

Başyapıt

Bir besin
maddesi

Şaka

Mersin’de
bir çay

Bir ilimiz

Lale
bahçesi

Bir göz
rengi Avanaklık

Mektup

Samimi
Tarla sınırı

Yiğit, 
kahraman,

alp

Diyarbakır
ilçesi

Demirin
simgesi

Söz
Verme,
ödeme

Okyanus

Duman kiri

Japon çiçek
düzeni

İl Tokat’ın 
bir ilçesi

Çeşit

Su

Akıcı, sıvı

Takma diş
Ülke, yurt

Boğa güreşi
alanı

Rusça evet
Beyaz

Gümüş

Mengene

Hiçbir
zaman

Zarar

“Salvador …
” (ressam)
Kuşkulu,
vesveseli

Orduda
görevli
herkes
Bir sayı

Donmuş su

Radyumun
simgesi

Rusya’da 
bir ırmak

Yoğurtlu bir
ıspanak
yemeği
Kaparo

Üemeli 
bir çalgı

Hareketle 
ilgili

Uzman

Boru sesi

Evet 
ünlemi

Ağabey Avuç içi

Kişisel Sakarya’nın
bir ilçesi Zihin

H T M L K H S
K A R A M E L A O Y A Ü N

L E K E A L A V E R E A
B İ T İ R İ M L A T E R İ T

T İ P İ K D E D İ K O D U
Ş E N Y A L O V A E T İ K

R A Ş E S T O K
H G E T M U Ş

E L A A L A T A
N A M E A N H

İ Ç T E N L İ C E
İ T A F E İ S

L A F Y Z İ L E
N E V İ A K A R

M A İ L D A P R E S
D A L İ A S K E R B U Z

M E R A K İ İ B O R A N İ
N E Y K O M P E T A N Y

K İ N E T İ K E D E A Y A
Z A T İ A K Y A Z I A N
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Argentina

Trio, triple

A prepo-
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An exclama-
tion of pain

A sweet
made from

fruit and
sugar

Angle mea-
suring tool
Symbol of

Barium

Freddy
Krueger

street

Having the
power, skill

Player of
Cameroon

national team 

A selection
of clothes

“Mia ...” 
(actress)

A raccoon-
like animal 

An electronic
message
Abbr. for

Kilometer 
Washington

An Indian
peasant or

tenant farmer

Moisture
condensed

from the 
atmosphere

Abbr. for
karat 

United
Kingdom

A subtle 
difference

Data mana-
gement
A horror
novel of

Stephen King
Lung in-

flammation
A strategy

game

A device,
usually 

attached to
the fingertip

Used to ex-
press surprise

A kind of
bread

A place
where live
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are kept

A kind of
deer

Go beyond
in perfor-

mance

A colored
fluid used
for writing

Former, 
old, ancient

A string 
instrument

River in
Spanish

Thailand
currency

A wild 
animal

A piece of
furniture 
to sleep

A halfpenny
(historical)

Owed to

Not showing
nervousness
The spirit on
Aladdin's lamp

Single-
celled 

organism

Mellow, 
soft

The place
where an 
action or

event occurs

A very
young child

A small
restaurant

A month

Symbol of
Stannum

Symbol of
Oxygen

An extra-
ordinary 

individual
Symbol of
Aluminum

A small,
short-
winged

songbird
Vehicle plate

code of Romania
Unconventional,

eccentric

A small
number of
A covering
for the foot

Symbol of
Silver

Symbol of
Tellurium

Abbr. of a
week day

Crazy, 
insane

A city of
South Korea

South Africa
license plate
Latin Alphabet's

synonym

Symbol for
Selenium

A coniferous
tree

Symbol for
Radium

To punish
without legal

process
Synonym of
chinaberry tree
Reluctant;
unwilling

A limb of 
a human
An outer
garment

A Lord of
the Rings
character

Half of two

Formerly
the Turkish

national
headdress

A sweet potato
Seventh let-
ter of Greek

alphabet

Abbr. for 
Infrared

rays

Present-day,
fashionable
The United 

Nations

Mission: 
Impossible, 
an Ameri-
can televi-
sion series

A tropical
American

lizard

The point at
which some-
one or some-
thing is best

Abbr. for
horsepower

A person
who runs

A person's
face or 

expression

W A S L O J A
C O L L E C T I O N A B L E

O F A R R O W E M A I L
D C R A I N K T D M

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

M A T Z O A E X
R I O I N K I
R O B C A L M

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

S N R O F E W
M O N M Z S E R A

T A Z E D A R A C H L E G
E L D O R A D O E O W Y N

O C A E M O D E R N F
E T A I G U A N A A C M E

H P R U N N E R P H I Z
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ORTA ModerateKOLAY Easy

7 1 2 6 3 9 8 5 4

3 5 4 7 1 8 9 2 6

9 8 6 4 2 5 3 7 1

5 9 1 2 4 3 6 8 7

2 6 7 5 8 1 4 3 9

8 4 3 9 7 6 2 1 5

4 3 8 1 6 7 5 9 2

1 2 9 8 5 4 7 6 3

6 7 5 3 9 2 1 4 8

4 2 8 1 5 9 6 7 3

1 9 6 3 7 4 8 2 5

3 7 5 8 6 2 9 4 1

9 8 1 4 2 3 5 6 7

5 6 4 7 1 8 3 9 2

7 3 2 5 9 6 1 8 4

2 4 3 6 8 1 7 5 9

6 1 7 9 4 5 2 3 8

8 5 9 2 3 7 4 1 6

Pilota yardım et 
Help the pilot
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