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YENI YERLER KEŞFETMENIN ZAMANI GELDI

THE TIME HAS COME TO DISCOVER NEW PLACES

Değerli misafirlerimiz,

Dear Guests,

Soğuk ve uzun bir kış mevsiminin ardından güzel havaların tadını çıkarma
zamanı geldi. Mayıs ayı keyifli hafta sonu seyahatleri yaparak yeni yerler
keşfetmek için en ideal dönem.
Bu ay, sanatla iç içe olacağınız bir tatil için İspanya’nın kültür başkenti
Madrid’i tercih edebilirsiniz. Madrid’in caddelerinde gezerken görkemli
mimari yapısı ile bir sanat galerisinde geziyor hissine kapılabilir, şehrin
meşhur parklarında yemyeşil doğanın keyfini sürebilirsiniz.
Madrid seyahatinizde bir gecenizi mutlaka bir Flamenko gösterisi izlemeye
ayırmanızı öneririm. Madrid, Akdeniz mutfağına özgü lezzetleriyle de hem
gözünüze hem midenize hitap edecek.

Following a long, cold winter, the time has come to enjoy the beautiful weather.
The month of May is the ideal time for taking enjoyable weekend trips to
discover new places.
This month, you might choose to spend your time surrounded by art by taking a
holiday in Madrid, the cultural capital of Spain. Wandering the streets of Madrid,
the city’s magnificent architecture may make you feel as if you’re visiting an art
gallery, and you can relax and enjoy nature in its famous parks. I recommend
that you make the time to see a Flamenco show one evening during your trip to
Madrid. With the unique dishes of its Mediterranean cuisine, Madrid will appeal
to your eyes as well as your stomach.

Pegasus ile Kuzey Kıbrıs’a Artık Daha
Uygun Fiyatlarla Uçmak Mümkün
Yavru vatan Kuzey Kıbrıs, hem eşsiz denizi hem de görülmeye değer tarihi
mekânları ile dopdolu bir tatil geçirmek isteyenler için cazip bir seyahat
rotası. Üstelik Kuzey Kıbrıs’ta yaz keyfi Mayıs ayından itibaren başlıyor.
Türkiye – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki uçuşlarımızla 2016
yılında 1,6 milyon misafirimize hizmet verdik. Bu yıl, bu sayıyı daha da
artıracağımıza inanıyoruz. Misafirlerimizi Kıbrıs hatlarına en uygun
fiyatlarla uçurmak için yeni ürünler sunmaya devam ediyoruz. Artık dış
hatlarda sadece kabin bagajıyla seyahat eden misafirlerimize özel Süper
Eko Paket seçeneği, Kuzey Kıbrıs hatlarımızda da geçerli. Bu sayede Kuzey
Kıbrıs’a sadece kabin bagajı ile seyahat eden misafirlerimiz en uygun fiyatlı
paketimiz ile uçabilecek.
Bu yıl yazı erken karşılamak isteyen misafirlerimiz, Türkiye’den İstanbul
Sabiha Gökçen, İzmir, Ordu-Giresun, Antalya, Ankara, Hatay, Adana,
Gaziantep ve Diyarbakır olmak üzere dokuz uçuş noktamızdan, haftada
210’un üzerinde gerçekleşen seferlerimizle Kuzey Kıbrıs’a uçabilir.

With Pegasus, Now You Can Fly To
Northern Cyprus for Even more Affordable Prices
Northern Cyprus is an attractive travel destination for anyone wanting a full
holiday of peerless seas as well as historically significant places. Moreover, in
Northern Cyprus, the summer holiday season begins in May.
In 2016, we flew 1.6 million of our guests between Turkey and the Turkish
Republic of Northern Cyprus. This year, we believe that number is going
to increase even further. We are continuing to offer our guests new
opportunities that will let them fly to Northern Cyprus for the best fares
possible. Our guests can now fly to Northern Cyprus with the special Basic
Package, an option available to our guests flying on international flights
with cabin baggage only. This way, our guests flying to Northern Cyprus
with cabin baggage only can also benefit from our lowest priced package.
For our guests who’d like to greet summer early this year, we offer 210 flights
to Northern Cyprus each week, taking off from nine locations: Istanbul Sabiha
Gökçen, Izmir, Ordu-Giresun, Antalya, Ankara, Hatay, Adana, Gaziantep and
Diyarbakır.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramımız Kutlu Olsun
Yarınlarımızın sahibi olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik
ve Spor Bayramı’nı ve geleceğimizin teminatı olacak aydın ve vizyon sahibi
gençlerimizi yetiştiren çok değerli annelerimizin Anneler Günü’nü en içten
dileklerimle kutluyorum.
26 Mayıs’ta başlayacak olan Ramazan ayının ülkemiz ve tüm İslam âlemi
için huzurlu ve bereket dolu geçmesini dilerim.
Keyifli uçuşlar.

May 19 the Commemoration of Atatürk, Youth and Sports Day
On the occasion of May 19, the Commemoration of Atatürk, Youth and Sports
Day, I offer my most sincerest wishes to our youth, who represent the future
of our country. I would also like to wish a Happy Mother’s Day to the valuable
women who raise the enlightened and visionary youth to whom we entrust our
future.
To all those in Turkey and throughout the Islamic world, I wish a peaceful and
prosperous month of Ramadan, which begins on May 26.
Enjoy your flight.
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TÜRKİYE’NİN EN DEĞERLİ
BANKA MARKASI

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan
“Dünyanın En Değerli 500 Markası - 2017” sıralamasına göre.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Contact Us
ÇAĞRI MERKEZİ CALL CENTER
REZERVASYON HATTI (*) 0888 228 12 12
KAYIP EŞYA 0850 250 02 24

YÖNETİM
MANAGEMENT
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

YAPIM-YAYIN
PRODUCTION & PUBLISHING

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

Nurdan GÜNDOĞDU

nurdang@groupmedya.com
FOTOĞRAF Photo

Hakan AYDOĞAN
Erhan TARLIĞ

ÇEVİRİ-DÜZELTİ

Translation-Proofreading (TR-EN)
Deborah SEMEL DEMİRTAŞ,
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

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, Nisan, 2017 / April, 2017
YAYIN TÜRÜ - PUBLICATION GENRE Yerel Süreli Yayın / National Periodical Publication ISSN: 2149-8547
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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

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

www.kia.com.tr

Yeni KIA Rio, her gün yeni heyecanların
peşinden yollara düşenler ve
enerjiyle dolup taşanlar için
şimdi Türkiye’de.
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Segmentinin en yüksek
bagaj kapasitesi

ISG (Dur/Kalk) Sistemi
Sürücü, yolcu ön, yan ve
(Manuel araçlarda standart) perde hava yastıkları

/kiaturkiye

Daha yüksek yakıt ekonomisi

blog.kia.com.tr
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TREND HOT WIRE
24 I AÇIK HAVADA GURME LEZZETLER

OPEN-AIR GOURMET DELIGHTS

24

GurmeFest-İstanbul, 11- 14 Mayıs tarihleri arasında
Sarıyer Event Garden’da gerçekleştiriliyor.
GurmeFest-İstanbul takes place at the Sarıyer
Event Garden between May 11-14.
34 I MARMARİS’TE YÜZME
ŞAMPİYONASI

SWIMMING CHAMPIONSHIP IN
MARMARİS

34

40

Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme
Şampiyonası’nın beşincisi, 17-21 Mayıs
tarihlerinde Marmaris’te düzenleniyor.
The fifth of International Arena Aquamasters
Swimming Championship will be held between
May 17-21 in Marmaris.
40 I VENEDİK’TE BİENAL YILI

A BIENNIAL YEAR IN VENICE

57. Venedik Bienali Uluslararası Sanat Sergisi,
13 Mayıs itibariyle sanatseverlerle buluşuyor.
57th Venice Biennial International Art
Exhibition opens to viewers on May 13.
44 I CANNES’DA FİLM FESTİVALİ

FILM FESTIVAL IN CANNES

44

48
62

Uluslararası Cannes Film Festivali, 17-28 Mayıs
tarihleri arasında gerçekleşiyor.
International Cannes Film Festival taking place
between May 17-28.
48 I HAKKINDA: NERMİN YILDIRIM

ABOUT: NERMIN YILDIRIM

Nermin Yıldırım ile edebiyat ve seyahat
üzerine konuştuk.
We talked to Nermin Yıldırım about literature
and travel.

PORTRE PORTRAIT
62 I ASLI TANDOĞAN
Oyuncu Aslı Tandoğan, Flypgs.com
Magazine’in bu ayki konuğu oldu.
Actress Aslı Tandoğan is our guest this month at
Flypgs.com Magazine.
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76
60
70
SEYAHAT

YAŞAM VE STİL

TRAVEL

LIFESTYLE

70 I DÜN İLE BUGÜNÜN EŞSİZ
UYUMU: MADRİD

A UNIQUE HARMONY OF
YESTERDAY AND TODAY:
MADRID

İspanya’nın başkenti Madrid, hem tarihi
hem de kültürel zenginliğiyle sizi bekliyor.
Madrid, the capital of Spain is waiting for
you with its cultural and historical wealth.
76 I ROBERTO’NUN GÖZÜNDEN
MİLANO

ROBERTO LOOKS AT MILAN

134 I YAŞAM BİLGELİĞİ TAŞIYAN
AĞAÇLAR

TREES WITH THE WISDOM OF
YEARS

Yaşam bilgeliği ile dolup taşan ağaçların
arasında kısa bir yolculuğa çıkalım.
Let’s take a short tour among the trees which
carry the wisdom of years.
142 I RAMAZAN’A GİRERKEN
LEZZETLİ BİR SOFRA

SETTING A DELICIOUS TABLE
FOR RAMAZAN

Blogger Roberto De Rossa ile Milano’yu
yeniden keşfedin.
Rediscover Milan with the blogger Robert De
Rosa.

Bu yemekler damağınıza şenlik, sofralarınıza
lezzet katacak.
These meals will let you break your fast in a
festive way.

94 I ON BİN YILLIK GEÇMİŞİN
LEZZETİ: TARSUS

154 I İĞNEYLE GELEN SAĞLIK:
AKUPUNKTUR

Medeniyetler beşiği Tarsus’a doğru bir
yolculuğa çıkmaya ne dersiniz?
Let’s take a journey through Tarsus, a cradle
of civilization.

Dr. Hakan Aytaş, akupunktur tedavisine ilişkin
merak edilenleri anlattı.
Dr. Hakan Aytaş shared important information
about acupuncture.

THE TASTE OF 10,000 YEARS OF
HISTORY: TARSUS

94

HEALTH WITH A NEEDLE:
ACUPUNCTURE

134

Dün’ün, Bugün’ün ve Yarın’ın buluştuğu yer
Mezopotamya, sizi masalsı bir yolculuğa çağırıyor...
Where yesterday, today, and tomorrow intersect;
Mesopotamia invites you to a magical journey...

Tarihin Taşlara Yazıldığı Şehir

Where History is Engraved onto Stones

Güneşin Güne Kavuştuğu Yer
Where the Sun Embraces Daylight

Mozaikler Şehri

The Homeland of Mosaics

Gönlü Geniş İnsanlar Şehri

City of the Golden-Hearted Souls

Tarihin Sıfır Noktası
Ground Zero of History

••• trend

Hot Wire
EN YENİLER... GÖRMENİZ GEREKENLER...

45. İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ - 45TH İSTANBUL MUSIC FESTIVAL

TRENDING TOPICS... WORTH SEEING...
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FESTİVAL FESTIVAL

Müzik İstanbul’u
Sarıyor
İstanbullu sanatseverleri klasik müziğin en iyi ve en yeni
örnekleriyle buluşturan İstanbul Müzik Festivali, bu yıl
45’inci yılını kutluyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nca (İKSV)
29 Mayıs-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen bu
yılki festival “Sıradışı” temasını taşıyor ve bu temanın içini
klasik repertuvarın yanı sıra yeni keşifler, disiplinlerarası
çalışmalar, multimedya öğelerinden yararlanan yapımlar
ve farklı dönemler ve müzik türleri arasında etkileşim
kuran performanslarla dolduruyor. Festival, St. Petersburg
Rus Oda Filarmonisi, Viyana Oda Orkestrası, Londra
Oda Orkestrası, Ebéne Yaylı Çalgılar Dörtlüsü gibi seçkin
topluluklar ile Hüseyin Sermet, Fazıl Say, Alina Pogostkina
ve Matthias Goerne gibi usta solistler ve genç kuşak
sanatçılar dahil, 600’ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı
İstanbul’un 15 farklı mekânında ağırlıyor. I K S V. O R G

M U S I C E M B R A C E S I S TA N B U L
Now celebrating its 45th anniversary, the Istanbul Music
Festival brings Istanbul audiences the best and newest
examples of classical music. This year’s festival, which
will take place between May 29 and June 21, is being
organized by the Istanbul Culture and Arts Foundation
(IKSV) around the theme “Extraordinary”. It will include a
classic repertoire as well as exploratory, interdisciplinary
works, productions utilizing multi-media elements, and
performances that establish interactions between
different periods and styles of music. The festival will host
around 600 Turkish and international artists at 15 different
venues in Istanbul. Participants will include prominent
ensembles like the St. Petersburg Russian Chamber
Orchestra, the Vienna Philharmonic Chamber Orchestra,
the London Chamber Orchestra and the Ebéne String
Quartet as well as soloists like Hüseyin Sermet, Fazıl Say,
Alina Pogostkina, Matthias Görene and artists from the
younger generation. I K S V. O R G
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Uçan Süpürge
20 Yaşında 20 İlde
Türkiye’nin ilk kadın filmleri festivali Uçan Süpürge
Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, bu yıl 20-23 Mayıs
tarihleri arasında, 20. kez gerçekleşiyor. 1998 yılından bu
yana, kadın sinema emekçilerinin görünürlüğüne dikkat
çekerek toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık
yaratmak amacıyla gerçekleştirilen festival, 20’nci yaşını,
Türkiye’deki 20 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde
aynı gün yapacağı film gösterimleriyle kutluyor. Uçan
Süpürge festival ekibi, organizasyon planlamasını 20 il
ve KKTC’deki kadın örgütleriyle birlikte yaparken etkinliğin
bu yılki temasını, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
öğrencileriyle birlikte belirlemiş. Sinemaya kadınca bir bakış
atmak için, bu yıl tüm sinemaseverlere ücretsiz olarak
kapılarını açan festivali kaçırmamanızı öneririz.
TWITTER/@UCANSUPURGEKFF

F LY I N G B R O O M :
20 YEARS, 20 CITIES
Turkey’s first women’s film festival, the Flying Broom
International Women’s Film Festival will be held for the
20th time between May 20-23 this year. Since its beginning
in 1998 up until today, the festival has aimed to raise
awareness about gender equality in society by highlighting
the role of women workers in the film industry. The festival
is celebrating its 20th anniversary with simultaneous
showings in 20 cities in Turkey and in the Turkish Republic
of Northern Cyprus (KKTC). Planning for this year’s festival
was undertaken by the Flying Broom festival team in
conjunction with women’s organisations in the 20 cities and
the KKTC, with the theme for this year’s festival determined
jointly with students from the Ankara University Faculty of
Communications. For a women’s perspective on cinema, we
advise you not to miss this festival, which is offering free
admission to all films this year.
TWITTER/@UCANSUPURGEKFF
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SANAT ART

Büyük Buluşma
MİMARŞİV’de

Gürbüz Doğan Ekşioğlu

Ozan Ünal

Sanatçılar, mimarlar, malzeme firmaları ve yatırımcıları
buluşturan “MİMARŞİV Selection 2017”, 12-13 Mayıs tarihleri
arasında İstanbul Hasköy İplik Fabrikası’nda gerçekleştiriliyor.
“Art&Design” konsepti ve “Dönüşüm” temasıyla organize
edilen iki günlük etkinliğe, yurt içi ve yurt dışından sektörel
oda ve dernekler katılıyor. Türkiye’nin önde gelen mimarları
Ali Doruk, Alişan Çırakoğlu, Cem Sorguç, Ertuğ Uçar, Kerem
Piker, Kurtul Erkmen, Mustafa Toner, Sevince Bayrak, Sibel
Dalokay Bozer ve Yasemin Keskin Enginöz’ün sohbetleriyle
katıldığı buluşmada, Tanıl Çokşenim küratörlüğünde
hazırlanan özel seçkide; Günseli Kato, Gürbüz Doğan Ekşioğlu,
Murat Germen, Onur Gülfidan, Ozan Türkkan, Ozan Ünal, Refik
Anadol, Seçkin Pirim ve Yonca Saraçoğlu’nun eserleri yer
alıyor. MIMARSIV.COM

Yonca Saraçoğlu

A GREAT GATHERING AT MİMARŞİV
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“MİMARŞİV Selection 2017” will bring artists and
architects together with manufacturers of materials and
investors at the Hasköy Thread Factory in Istanbul on
May 12-13. Professional organizations and NGOs from the
sector will be participating in the two-day event, which
is organized around the concept of “Art&Design” and the
theme of “Transformation”. Prominent architects from
Turkey who will be speaking during MİMARŞİV include Ali
Doruk, Alişan Çırakoğlu, Cem Sorguç, Ertuğ Uçar, Kerem
Piker, Kurtul Erkmen, Mustafa Toner, Sevince Bayrak,
Sibel Dalokay Bozer and Yasemin Keskin Enginöz. In
addition, a selection of works from Günseli Kato, Gürbüz
Doğan Ekşioğlu, Murat Germen, Onur Gülfidan, Ozan
Türkkan, Ozan Ünal, Refik Anadol, Seçkin Pirim and Yonca
Saraçoğlu, curated by Tanıl Çoksenim, will be on view
during the event. M I M A R S I V. C O M
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Kapadokya
Cappadox’la Başka
Güzel
Müzik, çağdaş sanat, doğa ve gastronomi alanlarında,
maceraseverlerin ilgi odağı olan Cappadox, bu yıl 18-21 Mayıs tarihleri
arasında, Uçhisar, Kızılçukur ve Avanos’ta, “Dünyadan Çıkış Yolları”
temasıyla düzenleniyor. Kapadokya’nın büyülü doğasında gerçekleşen
festivalde Kaan Tangöze, Rhye, Lars Danielsson ve Acid Pauli gibi
Türkiye ve dünyadan birçok sanatçı sahne alırken, her gün farklı bir
vadinin sürpriz bir noktasında gerçekleştirilen akustik konserler,
Cappadox’un sesini doğaya taşıyor. Yeni güne müziğin enerjisini
veren “Gün Doğumu Konserleri” ve güneşin batışının izlenebileceği
en güzel nokta olan Kızıl Vadi’deki “Gün Batımı Konserleri” eşsiz
bir keyif sunuyor. Cappadox programı dahilinde, Doç. Dr. Evren
Çubukçu liderliğinde gerçekleştirilen “Jeoloji Gezileri”nde Kapadokya
coğrafyasının milyonlarca yıllık katmanları incelenebilirken, “Flora
Yürüyüşleri”nde yöresel bitkilerin geçmişten günümüze inançlar,
gelenekler ve gündelik pratiklerdeki izlerine tanıklık edilebiliyor.
C A P PA D O X . C O M

CAPPADOCIA: EVEN BET TER
WITH CAPPADOX
Cappadox is a focal point for adventurers in music,
contemporary art, nature and gastronomy. This
year, Cappadox will take place from May 18-21 in
Uçhisar, Kızılçukur and Avanos under the theme
of “Ways Out from the World”. Kaan Tangöze,
Rhye, Lars Danielsson and Acid Pauli are among
the artists from Turkey and around the world who
will be performing at this festival, which will take
place amidst the magical nature of Cappadocia.
The sounds of Cappadox will ring out in nature with
surprise acoustic concerts being held in a different
valley each day. Unparalleled enjoyment is on offer
with Sunrise Concerts that add the energy of music
to the new day and Sunset Concerts in Red Valley,
the best place to watch the sun go down. The
Cappadox program includes a Geological Journey led
by Associate Professor Dr. Evren Çubukçu, where
you can inspect the geography’s millions of years of
layers, and Flora Walks where you can get to know
the beliefs, traditions and contemporary practices
related to the regional flora. C A P PA D O X . C O M
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Açık Havada
Gurme Lezzetler
İstanbul, Mayıs ayında gurme lezzetlerle daha da güzelleşiyor.
Türkiye’nin sahip olduğu eşsiz lezzetlerin, kültürel çeşitliliğin ve
Türk mutfağının yaşatılması amacıyla düzenlenen, Türkiye’nin
ilk Açık Hava Gurme Lezzetler Festivali “GurmeFest-İstanbul”,
11-14 Mayıs tarihleri arasında Sarıyer Event Garden’da
gerçekleştiriliyor. Demos Uluslararası Fuarcılık ve Tureks
Uluslararası Fuarcılık tarafından organize edilen festival,
birbirinden renkli etkinliklerle yemek ve müzik tutkunlarına
unutulmaz anlar vadediyor. Dünyanın pek çok ülkesinden
lezzetlerin yer aldığı festival boyunca düzenlenen piknikler
bahara ayrı bir hava katarken, yapılan sunumlarda ünlü
şefler mutfak sırlarını paylaşıyor. Festivalde çocuklar da
unutulmamış; eğlence ve macera parkları, tırmanma duvarları
ve şişme oyun aktiviteleriyle onlar da doyasıya eğleniyor.
G U R M E F E S T. I S TA N B U L

OPEN-AIR GOURMET DELIGHTS
Gourmet delights make Istanbul even tastier in May, with
“GurmeFest-İstanbul”, Turkey’s first Open-Air Festival of
Gourmet Delights. The festival, which takes place at the
Sarıyer Event Garden between May 11-14, aims to promote
the unparalleled delights of the cuisine and the variety of the
cultures found in Turkey. Organized by Demos International
and Tureks International Fairs, the festival offers all kinds of
interesting events for lovers of good food and music. The
festival will feature the cuisine of countries from across the
world. Picnics will be organized throughout the length of the
festival to impart new flavour to the springtime, and famous
chefs will give presentations in which they’ll share their
kitchen secrets. The festival hasn’t forgotten the little ones,
who will be able to enjoy themselves at fun and adventure
parks, climbing walls and inflatable games.
G U R M E F E S T. I S TA N B U L
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Akdeniz Yemekleri
Kuzey Kıbrıs’ta
Slowfood tarafından organize edilen “Akdeniz Festivali”,
5-8 Mayıs tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs’ın Büyükkonuk
(Komi Kebir) kasabasında, Akdeniz mutfak kültürlerini
bir araya getiriyor. Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin ortak
katılımıyla gerçekleşen festival kapsamında çeşitli atölye
çalışmaları, iş birliği toplantıları, tadım ve gezi etkinlikleri yer
alıyor. Ekolojik üretimin önemiyle ilgili farkındalık yaratmak
için 2007 yılında başlatılan EKO-GÜN organizasyonunun
10’uncu yılı kapsamında gerçekleştirilen bu yılki etkinlik;
benzer iklim, coğrafya ve mutfak kültürüne sahip Akdeniz
ülkelerinin kardeşliğine özel bir vurgu yapıyor. Merkezi
İtalya’da bulunan Slowfood, yok olma tehlikesiyle karşı
karşıya kalan ekosistemlerin ve yerel yemek kültürlerinin
korunup güçlendirilmesini hedefleyen, kâr amacı gütmeyen
bir organizasyon. SLOWFOOD.COM

MEDITERRANEAN FOOD IN NORTH CYPRUS
Organized by Slowfood, the Mediterranean Festival taking place
from May 5-8 in the Northern Cyprus town of Büyükkonuk
(Komi Kebir) brings together the different cuisines of the
Mediterranean. Countries that share the Mediterranean
shoreline are jointly participating in the festival, which will
include a variety of workshops, joint meetings, tastings and
sightseeing activities. This year’s event is taking place within
the framework of activities marking the 10th anniversary
of EKO-GÜN, an organization founded in 2007 with the aim
of raising awareness about ecological production. It places
special emphasis on the camaraderie of Mediterranean nations,
which share similar climates, geographies and cuisines.
Headquartered in Italy, Slowfood is a non-profit organization
dedicated to strengthening and protecting ecosystems and
local food cultures that are in danger of disappearing.
SLOWFOOD.COM
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Doğa İle İç İçe:
RunDatça
RunDatça, doğa ve koşu meraklılarının ilgisini
Datça Yarımadası’na çekiyor. Datça’nın eşsiz doğal
güzellikleriyle iç içe bir koşu deneyimi sunan etkinlik,
profesyonel ya da amatör demeden, tüm koşuculara
kucak açıyor. Farklı yaş kategorilerinde düzenlenen
koşuda 21K Yarı Maraton, 10K ve 5K Halk Koşusu olmak
üzere üç farklı mesafe bulunuyor. RunDatça’nın her yıl
düzenlenmesi planlanırken etkinliğin bölge turizmine
katkıda bulunması da hedefleniyor. 28 Mayıs’taki
etkinlik için kurulan alanlarda, sadece sporcuları değil,
seyircileri de eğlenceli aktiviteler bekliyor. Koşucular
için kayıt ücreti 50 TL olarak belirlenirken, bu işlemin 24
Mayıs’a kadar yapılması gerekiyor.
R U N D AT C A . C O M

A CHANCE TO RUN TOGETHER
W I T H NAT U R E I N DAT Ç A : RU N DAT Ç A
RunDatça is calling all those interested in nature and
running to the Datça Peninsula. The event opens its arms
wide to all runners, whether amateur or professional,
offering them the opportunity to run through the peerless
natural beauty of Datça. The race is divided into age
groups and three different distances: a 21K Half Marathon
and 10K and 5K Public Runs. RunDatça was planned as
an annual event with the aim of contributing to regional
tourism. The event will take place on May 28, with the
event grounds offering enjoyable activities for spectators
as well as athletes. There is a 50TL fee for registration,
and runners need to register by May 24.
R U N D AT C A . C O M
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Pegasus Running Team
Başarıya Doymuyor
Ekip ruhunu en güzel şekilde yansıtan Pegasus
şirket içi takımları başarılarına devam ediyor. Pegasus’un
atletizm takımı Pegasus Running Team, Nisan ayında
gerçekleşen Cross Challenge 3 koşusunda, 14.2K kurumsal
kategorisinde Pegasus’u temsil ederek birincilik ödülünün
sahibi oldu. 2010 yılında kurulan ve 25 kişiden oluşan
takım, son altı yılda Avrasya Maratonu, İstanbul-Haliç Yarı
Maratonu, Antalya Maratonu, Vodafone İstanbul
Championship, İstanbul Indoor Cup, İstanbul Puma
Ignite, GurmeRun ve Cross Challenge başta olmak
üzere pek çok organizasyona katıldı ve başarılı
dereceler alarak atletizm camiasının takdirini toplamayı
başardı. Hem Türkiye içinde hem de yurt dışında
düzenlenecek olan yarışlara katılarak başarısını
sürdürmeyi hedefleyen Pegasus Running Team’in
gelecek etkinliklerini takımın Facebook sayfası üzerinden
takip edebilirsiniz.
FA C E B O O K . C O M / G R O U P S / P E G A S U S R T /

THE WINS KEEP COMING FOR
PEGASUS RUNNING TEAM
The successes keep coming for Pegasus’s corporate
teams, which do their best to reflect the team spirit of
the airlines. The Pegasus Running Team, the airlines’
athleticism team, represented Pegasus at the Cross
Challenge 3 run in April, taking first place in the 14.2K
corporate category. Founded in 2010, the 25-member
team has participated in numerous activities over the
past six years, including the Eurasia Marathon, IstanbulGolden Horn Half Marathon, Antalya Marathon, Vodafone
Istanbul Championship, Istanbul Indoor Cup, Istanbul Puma
Ignite, Gourmet Run and Cross Challenge. By successfully
finishing among the top teams, it has earned the respect
of the athleticism community. The Pegasus Running Team
plans to continue with its successes by participating in
races in Turkey and abroad. You can follow the team’s
future events on its Facebook page.
FA C E B O O K . C O M / G R O U P S / P E G A S U S R T /
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Marmaris’te
Yüzme
Şampiyonası

PEGASUS
UÇURUYOR
FLY WITH
PEGASUS

Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası’nın
beşincisi, 17-21 Mayıs tarihlerinde, yüzmenin açık su branşı
için en uygun olduğu coğrafyalardan birinde; Marmaris’te
düzenleniyor. Amatör ya da profesyonel fark etmeksizin her
yaştan doğa ve spor meraklısının katıldığı organizasyonun
temel amacı, insanlara yüzmeyi sevdirmek. “Ortak tutkumuz;
suya olan sevgimiz” mottosuyla düzenlenen etkinlik, Mayıs
2015’ten bu yana her yıl mayıs ve ekim aylarında Marmaris
Belediyesi ev sahipliğinde yüzlerce insanı bir araya getiriyor.
Bugüne kadar 22 farklı ülkeden yaklaşık 4 bin sporcunun
katıldığı şampiyona; Uluslararası Profilo Kısa Kulvar Yüzme
Şampiyonası, Uluslararası Aquamasters Setur Marinas
4X500 metre Bayrak Yarışı ve Uluslararası Aquamasters
Martı Hotel Açık Su Yüzme Maratonu olmak üzere üç farklı
kategoride gerçekleşiyor. A Q U A M A S T E R S . O R G

İstanbul
Sabiha Gökçen
Havalimanı’ndan
Dalaman’a
haftanın her
günü her şey
dâhil 49,99 TL’den
başlayan fiyatlarla
uçabilirsiniz.
You can fly to
Dalaman from
İstanbul Sabiha
Gökçen Airport
with Pegasus’ daily
flights; all-inclusive
prices start at
49.99 TL.

SWIMMING CHAMPIONSHIP
IN MARMARIS
The fifth International Arena Aquamasters Swimming
Championship will be held between May 17-21 in Marmaris,
one of the best places in the world for open-water
swimming. Getting people excited about swimming is
the main aim of the event, which is open to anyone with
an interest in nature and sport, whether young or old,
amateur or professional. “Our love for the water is our
common passion” is the motto of the event, which is
hosted by Marmaris Municipality and has been bringing
hundreds of people together every year between the
months of May and October since May 2015. To date,
around 4,000 athletes from 22 different countries have
participated in the championships, which is organised in
three separate categories: The International Profilo Sprint
Swim Championship; the International Aquamasters Setur
Marinas 4x500 Metre Relay Race; and the International
Aquamasters Martı Hotel Open Waters Swim Marathon.
AQUAMASTERS.ORG
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Avrupa için
Formula 1
Zamanı
Motor sporlarının vazgeçilmezi Formula 1’in bu sezonki ilk
Avrupa yarışları Mayıs ayında gerçekleşiyor. Yeni sezonu
26 Mart’ta Avustralya’da başlayan Formula 1, sırasıyla
9 Nisan’da Çin, 16 Nisan’da Bahreyn ve 30 Nisan’da
Rusya’da yapılan yarışların ardından, Avrupa’ya, yuvasına
dönüyor. Formula 1 yarışlarının Avrupa’daki ilk durağı
14 Mayıs’ta Barselona olurken 28 Mayıs’ta bir Formula 1
klasiği olan Monte Carlo, Monako yarışı yapılıyor. Monte
Carlo, Formula 1’in ilk düzenlendiği 1950 yılındaki yarış
takviminde de yer alması açısından nostaljik bir önem
taşıyor. Formula 1’i geçtiğimiz yıl, Mercedes GP pilotu Nico
Rosberg kazanmış ve şampiyonluğunun hemen ardından
da emekliliğini açıklamıştı.
FORMULA1.COM

FORMULA 1 TIME IN EUROPE
Formula 1 is the essential motor sport race, and May
marks the new Formula 1 season’s first race in Europe.
The first race of the new season took place in Australia
on March 26 and was followed by races in China on April
9, Bahrain on April 16 and Russia on April 30. On May 14,
Formula 1 returns to its European nest, making its first
stop in Barcelona and continuing with the classic
Formula 1 race in Monte Carlo on May 28. Monte Carlo
holds sentimental value as one of the places that was
included in the racing calendar when Formula 1 was
first organized in 1950. Last year Mercedes GP driver
Nico Rosberg won the Monte Carlo race, announcing his
retirement immediately after his victory. FORMULA1.COM
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Venedik’te
Bienal Yılı
Bu yıl 57’ncisi düzenlenen Venedik Bienali Uluslararası
Sanat Sergisi, “Viva Arte Viva” (Yaşa Sanat Yaşa)
sloganıyla 13 Mayıs itibarıyla sanatseverlerle
buluşuyor. Küratörlüğünü Christine Macel’in
üstlendiği bienalde, 51 ülkeden 120 sanatçının eseri
yer alıyor. Nevin Aladağ ve Hale Tenger ise bu önemli
sanat etkinliğine Türkiye’den katılan isimlerden.
Venedik Bienali Uluslararası Sanat Sergisi’nin çatısı
altında düzenlenen Türkiye Pavyonu’nda da
Cevdet Erek’in “ÇIN” başlıklı projesi görücüye çıkıyor.
Pazartesi günleri hariç her gün ziyarete açık olan
bienalin kapanış tarihi, 26 Kasım.

Rose Rachel - Lake Valley

SERGİ
SERGİ EXHIBITION
EXHIBITION

İstanbul
Sabiha Gökçen
Havalimanı’ndan
Bologna’ya
haftanın her günü
her şey dâhil
49,99 USD’den
başlayan fiyatlarla
uçabilirsiniz.
You can fly to
Bologna
from İstanbul
Sabiha Gökçen
Airport with
Pegasus’ daily
flights; all-inclusive
prices start at
49.99 USD.

Miller Dan Untitled © Creative Growth Art Center
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A BIENNIAL YEAR IN VENICE
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This year, the 57th Venice Biennial International Art
Exhibition opens to viewers on May 13 with the slogan
“Viva Arte Viva”. Curated by Christine Macel, the biennial
features work by 120 artists from 51 countries. Nevin
Aladağ and Hale Tenger are among the artists from Turkey
being included in this prestigious art event. The Turkey
Pavilion at the Venice Biennial International Art Exhibition
will be presenting Cevdet Erek’s project entitled “ÇIN”. The
Biennial is open to visitors every day except for Mondays.
The exhibit runs through November 26.
LABIENNALE.ORG

ESKİSİNİ BİZDEN SATIN,
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ücretsiz olarak uzun dönem kiralayın! Üstelik tüm transfer ve satış işlemleriyle
sizin yerinize ilgilendiğimiz bu avantajı kaçırmayın.

C[ęETGVUK\CTCÒMKTCNCOCMCORCP[CUåčKTMGVQVQOQDKNNGTKPKPŔKMKPEK[GPKEQOŕYGDUKVGUKę\GTKPFGPUCVåNOCUåXG)CTGPVC241œFCP
C[XGę\GTKCTCÒMKTCNCOC[CRåNOCUåJCNKPFGIGÒGTNKFKT³ETGVUK\PCMNK[GJK\OGVKUVCPDWN#PMCTCXG\OKTKNNGTKKÒKPIGÒGTNKQNWR
KMKPEK[GPKEQO ę\GTKPFGP UCVåNCECM QVQOQDKNNGTKP DWNWPFWàW [GTFGP CNåPCTCM )CTGPVC241œFCP MKTCNCPCP [GPK CTCÒNCTåP
VGUNKOCVåPåMCRUCTKMKPEK[GPKEQOQVQOQDKNUCVåčDGFGNKę\GTKPFGPMWTWOUCNHKTOCNCTKÒKP -&8DKTG[UGNOęčVGTKNGTKÒKP
 -&8 JK\OGV DGFGNK VCJUKN GFGT -CORCP[C  0KUCP /C[åU  VCTKJNGTK CTCUå IGÒGTNKFKT )CTGPVC241 MCORCP[C
čCTVNCTåXGIGÒGTNKNKMUęTGUKPKFGàKčVKTOGJCMMåPåUCMNåVWVCT
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SANAT ART

David Hockney
Tate Britain’da
Britanya’nın önde gelen sanatçılarından David Hockney’nin
eserleri, sanatçının 80’inci yaşında, özel bir sergide bir araya
getiriliyor. Londra’da, Tate Britain’de yer alan ve 29 Mayıs’a
kadar ziyarete açık olan sergide, Hockney’nin altmış yılı aşan
sanat yolculuğu boyunca farklı sanat dallarında vermiş olduğu
eserleri bulunuyor. Resim ve çizimlerinin yanı sıra fotoğraf
ve video öğelerini de kullanan sanatçının kendi üslubunu
oluşturduğu işlerine ev sahipliği yapan sergide, Hockney’nin
sanatseverlerle ilk kez buluşacak eserleri de yer alıyor.
1950’li yıllarda ortaya çıkıp 1960’larda bir sanat akımı haline
gelen “Pop Art”a önemli katkıları bulunan Hockney’nin, günlük
hayattan kesitler içeren kimi eserlerinde, fotoğraf ile resim
arasındaki çizgiyi nasıl incelttiğine tanık oluyorsunuz.
TATE.ORG.UK

PEGASUS
UÇURUYOR
FLY WITH
PEGASUS

İstanbul
Sabiha Gökçen
Havalimanı’ndan
Londra Stansted’e
haftanın her günü
her şey dâhil
39,99 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
39.99 USD.

DAV ID H O C K N E Y AT TAT E B R ITA IN

Photo Credit: Richard Schmidt
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The works of one of Britain’s greatest artists, David
Hockney, are being brought together for a special exhibit
for the artist’s 80th birthday. On view at the Tate Britain in
London through May 29, the exhibit includes works from
throughout Hockney’s career, which spans more than
60 years and includes a variety of different art forms.
Paintings and drawings are hung side-by-side works in
which the artist uses photographs and video objects, all
produced in the artist’s unique style. Some of the works
are being exhibited in public for the first time. Hockney
made an important contribution to “Pop Art”, which
first emerged in the 1950s and became a full-fledged
movement in the 1960s. Through the works in the exhibit,
some of which include snippets of daily life, we can see
how the artist blurred the line between painting and
photography. TATE.ORG.UK
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FESTİVAL FESTIVAL

POSTER: Bronx agency (Paris)
Claudia Cardinale © Archivio
Cameraphoto Epoche/Getty Images
Credit: Louis Fauquembergue / FDC

Cannes Film
Festivali 70 Yaşında
Dünyanın seçkin sinema ödüllerinden Altın Palmiye’nin yeni
sahibini bulacağı Uluslararası Cannes Film Festivali,
17-28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşiyor. Festivalin resmi
afişinde, Claudia Cardinale’nin 1959 yılında Roma’da, bir çatıda
gülerek dans ettiği fotoğrafına yer verilirken kendisinin eğlence,
özgürlük ve cesaret dolu bu imajıyla, festivalin 70’inci yılı
arasında bir bağ kuruluyor. 1946’dan beri düzenlenen festival,
Avrupa Sineması’nın sanatsal yönünü sergilemesi açısından
özel bir önem taşıyor. 1955 yılından bu yana verilen Altın
Palmiye’nin geçtiğimiz yılki sahibi, “Ben, Daniel Blake” filmiyle
Britanya’dan Ken Loach olurken, 2014 yılında bu ödülü
“Kış Uykusu” filmiyle Nuri Bilge Ceylan almıştı.
F E S T I VA L- C A N N E S . F R

CANNE S FILM FE STIVAL
AT 70 Y E A R S

The Palme d’Or, one of the most respected film
prizes in the world, will be awarded during the
International Cannes Film Festival taking place
between May 17-28. The official festival poster
features a 1959 photograph of Claudia Cardinale,
smiling and dancing on a Roman rooftop. The image
is one of fun, freedom and courage, and it forms a
connection with the 70th anniversary of the festival,
which has been held since 1946. The festival holds
an important place in terms of presenting the more
artistic side of European cinema. The Palme d’Or has
been awarded since 1955. Last year the prize went
to Britain’s Ken Loach for his film “I, Daniel Blake”. In
2014, Nuri Bilge Ceylan won for his film “Kış Uykusu
(Winter Sleep)”. F E S T I VA L- C A N N E S . F R
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Bahar Sesleri
Barselona’da

PEGASUS
UÇURUYOR
FLY WITH
PEGASUS

Avrupa’nın önde gelen müzik festivallerinden Primavera
Sound’un Barselona ayağı, 31 Mayıs-4 Haziran tarihleri
arasında gerçekleşiyor. Geçtiğimiz yıl Sigur Rós ve
PJ Harvey gibi isimleri ağırlayan festivalde bu yıl, Arcade
Fire, The xx ve Bon Iver gibi alternatif rock müziğin tanınan
isimleri sahne alıyor. İlk olarak 2001 yılında, 19 müzik grubu
ile düzenlenen festivale 7 bin 700 kişi katılırken, geçtiğimiz
yıl festivaldeki müzik grubu sayısı 250’yi, dinleyici sayısı
ise 200 bini bulmuştu. Daha önce Neil Young, Lou Reed,
Patti Smith, The Cure, Iggy Pop & The Stooges, Portishead,
Pet Shop Boys, Blur ve Wu-Tang Clan gibi müzik tarihinde
efsaneleşen isimlerin sahne aldığı festivalin Portekiz ayağı
ise 8-10 Haziran’da Porto’da gerçekleşecek.
P R I M AV E R A S O U N D . E S

İstanbul
Sabiha Gökçen
Havalimanı’ndan
Barselona’ya
haftanın her günü
her şey dâhil
74,99 USD’den
başlayan fiyatlarla
uçabilirsiniz.
You can fly to
Barcelona from
İstanbul Sabiha
Gökçen Airport
with Pegasus’ daily
flights; all-inclusive
prices start at
74.99 USD.

SOUNDS OF SPRING IN BARCELONA
One of Europe’s premiere music festivals, Primavera
Sound will be in Barcelona between May 31 and June 4.
Sigur Rós and PJ Harvey were among the performers at
last year’s festival, while this year’s festival will include
well-known names from the alternative rock scene
like The xx and Bon Iver. First held in 2001 with 19 acts
performing in front of a crowd of 7,700 festival-goers, last
year’s festival hosted 250 groups and an audience of over
200,000. Over the years, legendary musicians like Neil
Young, Lou Reed, Patti Smith, The Cure, Iggy Pop & The
Stooges, Portishead, Pet Shop Boys, Blur and Wu-Tang
Clan have appeared on stage at the festival, which you
can also catch this year in Porto, Portugal from June 8-10.
P R I M AV E R A S O U N D . E S
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“Size Güzel Yalanlar
Söylemeyi Vadediyorum”
Röportaj / Interview B A T U H A N S A R I C A N

NERMIN YILDIRIM: “I PROMISE TO TELL YOU BEAUTIFUL LIES”
Edebiyatımızın genç kalemlerinden Nermin Yıldırım, 2011 yılında “Unutma Beni
Apartmanı” ile başlayan yazı serüvenine, beşinci kitabı “Dokunmadan” ile devam
ediyor. Romanları birçok dile çevrilen, öyküleri ise seçkilere giren yazar ile
edebiyat ve seyahat üzerine konuştuk.
One of the new representatives of Turkish Literature, Nermin Yıldırım, whose career took off
in 2011 with “Unutma Beni Apartmanı (The Forget-Me-Not Apartment)”, has just published her
fifth novel, “Dokunmadan (Untouched)”. Yıldırım’s novels have been translated into several
languages, and her short stories have been included in anthologies.
She spoke with us about literature and about travel.
Daha çocukken sevdiğiniz kelimeleri
kâğıtlara yazıp duvarlara yapıştırdığınız
doğru mu?

Doğru. Ergenlik çağında yaşıtlarım sevdikleri
şarkıcıların, oyuncuların posterlerini
odalarının duvarına asarken, ben minik
kâğıtlara sevdiğim sözcükleri yazıp onları
asardım. Ama edebiyata ilgim bu dönemde
değil, daha erken başladı. Çocukken
okuduğum kitaplardaki karakterlerle sahici
birer oyun arkadaşı gibi oynardım. Sonra
kendi oyun arkadaşlarımı kendim kurmak
için yazmaya başladım. Yani epey eski bir
hikâye!
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Is it true that when you were still a child
you would write down your favourite
words on paper and then glue them to
the walls?

It’s true. When I was an adolescent, while others
my age would hang up posters of their favourite
singers and actors in their rooms, I’d write down
words I liked on little pieces of paper and hang
them up instead. But I became interested in
literature before that period. When I was a child,
I would play with the characters in the books
I read as if they were real playmates. Later, I
began to write so that I could invent my own
playmates. It’s a really long story!

Fotoğraf/Photo: Ali Altuntaş, Joan Alvado
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Son romanınız "Dokunmadan", oldukça
beğeni topladı. Pegasus okuyucularına
kitaptan kısaca söz etseniz...

Çağımızın insanını anlatıyor en temelde.
Varoluşsal hakikati, derin bir suçluluk
duygusuna dayanan insanı. Bir kadın
var romanda, Adalet. Hatırlayabildiği ilk
kabahatini telafi etmek için bir yolculuğa
çıkıyor. Bu yolculukta kendiyle de yaşadığı
ülkeyle de, aşkla da yeni baştan tanışıyor.

Sizi en çok etkileyen altı kitabı sorsam,
bunların üçü dünya edebiyatından, üçü
de yerli olsa…

"Ölmeye Yatmak" - Adalet Ağaoğlu; "Aylak
Adam"- Yusuf Atılgan; "Saatleri Ayarlama
Enstitüsü" - Ahmet Hamdi Tanpınar; "Pal
Sokağı Çocukları"- Ferenc Molnár; "Dava"–
Franz Kafka; "Körlük"- José Saramago.
Bir söyleşinizde “Ben gerçekçi bir
yalancıyım” demişsiniz...

Kurmaca yazıyorum. Yani gözünüzün içine
baka baka yalan söylüyorum. Hatta bir
yazar olarak, size güzel yalanlar söylemeyi
vadediyorum. Ama kurduğum dünyaların
hakikatle bağı olmasını isterim. Toplumsal,
tarihsel bir bağlamı olmasını yani. Bu
anlamda yalanlarımı birtakım gerçekler
üzerine, gerçekçi bir bakışla inşa ettiğim
söylenebilir. Ama neticede hâlâ yalancıyım!
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Your last novel, “Dokunmadan
(Untouched)”, was very well received.
Could you talk a bit about the book for
Pegasus readers?

It’s basically the tale of a person of our times.
A person whose existential reality is based on
a deep feeling of guilt. There’s a woman in the
novel, Adalet. She sets off on a journey to make
amends for the first wrong she can remember
doing. On this journey, she is reintroduced to
herself, to her country, and to love.
Could I ask you to name your six
favourite books? Three from world
literature, and three from Turkey...

"Ölmeye Yatmak" - Adalet Ağaoğlu; "Aylak
Adam"- Yusuf Atılgan; "Saatleri Ayarlama
Enstitüsü"- Ahmet Hamdi Tanpınar; "The Paul
Street Boys" - Ferenc Molnár; "The Trial" Franz Kafka; "Blindness" - José Saramago.
You once gave a talk, where you said
“I’m a realistic liar”

I write fiction. I mean, I look you straight in the
eye and lie to you. In fact, as a writer, I promise
to tell you beautiful lies. But I want the world I
create to have some connection to reality – to
be socially or historically connected in some
way. In other words, you could say that my lies
are constructed on a set of truths and with a
realistic outlook. But all in all, I’m still a liar!
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Nermin Yıldırım edebiyat dışında nelerle
ilgileniyor? Yazma ve okuma dışında
vaktiniz nasıl geçiyor?

Gezerek. Yeni coğrafyalar adımlamak,
kültürler, mutfaklar keşfetmek çok
hoşuma gidiyor. Öte yandan turistik
gezilerden hiç hoşlanmıyorum.
Gittiğim yerlerdeki turistik balonları
aşabilmek için kendime alternatif
rotalar yaratmaya çalışıyorum.
Mesela muhakkak birilerinin evine
misafir olurum gittiğim yerlerde.
Turistik restoranlar, hediye paketi
misali rafyalanmış şehirler ilgimi
çekmiyor.
Seyahat tercihlerinizi sormak
isterim. Daha önce nerelere
gittiniz? Gitmeyi çok isteyip de bir
türlü gidemediğiniz bir yer var mı?

Geçen senenin sadece dört-dört
buçuk ayını evinde geçirmiş biriyim.
Bolca geziyorum yani. Bugüne dek
dünyanın dört bir yanını gezdim.
Gittiğim yerlerin bazılarında bir müddet
yaşama şansı da yakaladım. Son dönem
Uzakdoğu’da epey bir mesai yaptım.
Şimdi Afrika’ya çevirmek istiyorum
rotamı. Bakalım...

Other than literature, what interests
Nermin Yıldırım? Aside from writing
and reading, how do you spend your
time?

Travelling. I love treading on new land,
discovering cultures, cuisines. On the other
hand, I don’t like going on tours. In order to
get out of the touristic bubbles in the places
I travel to, I try to create an alternative
route for myself. For example, wherever I
go, I’ll definitely stay as a guest at someone’s
house. I’m not interested in restaurants
that cater to tourists or cities that package
themselves like they’re some kind of fancy
gift.
I’d like to ask about your travel
preferences. Where have you been?
Is there any place you’d really like to
go to, but haven’t been able to yet?

I’m someone who only spent about four,
maybe four-and-a-half months at home last
year. In other words, I travel a lot. Up until
today I’ve travelled all over the world, and
I’ve even had the chance to live for a while
in some of the places I’ve been to. I recently
spent quite a while in the Far East. Now
I’m thinking about heading towards Africa.
We’ll see...
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KUL Son dönem Türk edebiyatının dikkat çeken
yazarlarından Seray Şahiner, yeni romanı “Kul”da
yarattığı karakterle, İstanbul’u bir umut haritası
eşliğinde yeniden keşfetmeye çağırıyor. Kitap, Can
Yayınları tarafından basıldı.
THE SERVANT Author Seray Şahiner has recently
caught the attention of Turkey’s literary world. In her
new novel, “Kul (The Servant)”, Şahiner invites you to
accompany her protagonist in rediscovering Istanbul,
guided by a map of hope. From Can Publications.

SINEMAM VE BEN Türkan Şoray’ın kendi
kaleminden anılarını anlattığı kitap, Türkiye İş
Bankası Kültür Yayınları etiketiyle raflardaki
yerini aldı.
MY FILMS AND I Türkan Şoray shares her
memories in her own words in this book from
Türkiye İş Bankası Cultural Publications.

OKUMADAN
OLMAZ

TUTSAK EDILMIŞ AKIL 1980 Nobel Edebiyat
Ödülü sahibi Czeslaw Milosz'un tek tipleşme,
baskı ve korkuya karşı insan aklını uyanık
tutmaya çalışan "Tutsak Edilmiş Akıl" isimli kitabı,
bu kez Monokl Edebiyat tarafından yayımlandı.
THE CAPTIVE MIND Winner of the 1980 Nobel
Prize for Literature, Czeslaw Milosz’s “The
Captive Mind” tries to awaken us to the dangers
of uniformity, pressure and fear. This time the
Turkish translation is from Monokl Literature

MUST READ
100. NESIL 21 yaşındaki fantastik kurgu yazarı
Melodi Baç’ın “Savaşları kazandıran yüreğinizdeki
güçtür!” sloganıyla Anka Serisi’den çıkan ikinci
kitabı "100. Nesil" raflarda. Kitap, Destek Yayınları
tarafından yayımlandı.

HER ŞEYIN BAŞI MERKÜR Canını dişine takıp
gazetecilik okuyan ama ideallerinden uzağa
savrulup kendisini astroloji yazarı olarak bulan
Elif Akay'ın hikâyesini anlatan kitap, Doğan
Novus etiketiyle raflardaki yerini aldı.

ATEŞ VE KILIÇ 1905 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi
Henryk Sienkiewicz'in yenilgisiz şövalyeler, muhteşem
düellolar ve mücadelelerle bezeli başyapıtı "Ateş ve
Kılıç", Okay Gönensin'in çevirisi ve Karakarga etiketiyle
raflardaki yerini aldı.

THE 100TH GENERATION “Wars are won by the
strength in your heart” is the slogan accompanying the
release of “The 100th Generation”, the second book in
21-year-old fantasy fiction writer Melodi Baç’s Anka
series. Published by Destek Publications, the book is
now available in bookstores.

MERCURY IS IN CHARGE OF EVERYTHING
This book tells the story of Elif Akay, who
put her heart into studying journalism, but
winded up writing a column on astrology.
Published by Doğan Novus, the book is on
shelves now.

WITH FIRE AND SWORD Karakarga has just
published Okay Gönensin’s Turkish translation of Henryk
Sienkiewicz’s masterpiece “With Fire and Sword”, which
is filled with unvanquished knights, magnificent duels
and struggles. Sienkiewicz won the Nobel Prize for
Literature in 1905.
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ANIMALS MÜZİKAL Sezonun en
heyecan verici ve iddialı yapımlarından
“Animals Musical”, Ahmet Kazanbal’ın
yönetiminde, Gate Sahne Sanatları’nın
110 kişilik dev kadrosuyla bu kez
Ankara’da sahneleniyor. Uluslararası
standartlardaki bu yerli müzikal
yapımı, 19 Mayıs’ta MEB Şura
Salonu’nda izleyebilirsiniz.
ANIMALS THE MUSICAL Ahmet
Kazanbal directs this giant cast of 110
in the Gate Theatre Arts’ performance
of “Animals the Musical”, one of
the most exciting and ambitious
productions of the season. A local
production that meets Broadway
standards, “Animals the Musical”
will be at the MEB Şura Hall in
Ankara on May 19.

animalsturkiye.com

FERHANGİ ŞEYLER Ferhan Şensoy,
7 Mart 1987’den beri aralıksız oynadığı
tek kişilik gösterisiyle bu Mayıs’ta da
izleyiciyle buluşuyor. Şensoy, 1, 2,
3, 4 ve 7 Mayıs’ta İstanbul’un farklı
sahnelerinde, 8 Mayıs’ta Çanakkale’de,
9, 10 ve 11 Mayıs’ta İzmir’de, 22 Mayıs’ta
Kocaeli’nde, 23 Mayıs’ta Konya’da,
24 Mayıs’ta Isparta’da ve 25 Mayıs’ta
Ankara’da olacak.
FERHANGI THINGS Ferhan Şensoy’s
one-man show has been on a
continuous run since March 7, 1987.
Şensöy will be performing his show
live in Istanbul on May 1, 2, 3, 4 and 7;
in Çanakkale on May 8; Izmir on May 9,
10 and 11; Kocaeli on May 22; Konya on
May 23; Isparta on May 24; and Ankara
on May 25.

GÖRMEDEN
OLMAZ

ortaoyuncular.com

MUST
SEE

GÖL Dünyaca ünlü koreograf JeanChristophe Maillot ve Monte-Carlo
Balesi’nin, Çaykovski’nin ölümsüz
eserine getirdiği yeni yorumla
sahnelediği “Göl: Kuğu Gölü’ne
İthafen”, 16-17 Mayıs’ta, İstanbul Zorlu
Performans Sanatları Merkezi’nde. Bu
nefes kesici gösteriyi kaçırmayın deriz.

zorlupsm.com
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LAC World-famous choreographer
Jean-Christophe Maillot and the
Monte Carlo Ballet bring “Lac (After
Swan Lake)”, their reinterpretation
of the timeless Tchaikovsky classic,
to Istanbul’s Zorlu Performing Arts
Centre on May 16-17. Don’t miss this
breathtaking performance.

MÜNAŞAKA Yılmaz Erdoğan’ın
12 yıllık aranın ardından sahnelediği
tek kişilik oyunu “Münaşaka”,
7 Mayıs’ta İstanbul, 11 Mayıs’ta Hatay,
12 Mayıs’ta Mersin, 13 Mayıs’ta
Adana, 15 Mayıs’ta Mardin,
16 Mayıs’ta Şanlıurfa ve 17 Mayıs’ta
Gaziantep'te izleyiciyle buluşuyor.
MÜNAŞAKA After a 12-year hiatus,
Yılmaz Erdoğan is back performing
his one-man show “Münaşaka”
for audiences in Istanbul on May 7,
Hatay on May 11, Mersin on May 12,
Adana on May 13, Mardin on May 15,
Şanlıurfa on May 16 and Gaziantep
on May 17.

bkmonline.net
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AYŞEGÜL ALDİNÇ Türk pop
müziğinin vazgeçilmez ismi
Ayşegül Aldinç, 5 Mayıs’ta Selami
Şahin ile birlikte İstanbul Günay
Restaurant’ta, 12 Mayıs’ta Eskişehir
222 Park’ta, 19-20 Mayıs’ta KKTC
Rocks Hotel&Casino’da ve 21
Mayıs’ta İstanbul Eyüp'teki Biz
Cevahir AVM’de hayranları için
sahne alıyor.
AYŞEGÜL ALDİNÇ An essential name
in Turkish Pop music, Ayşegül Aldinç
will be performing together with
Selami Şahin in Istanbul at the Günay
Restaurant on May 5, in Eskişehir
at 222 Park on May 12, in the KKTC
at Rocks Hotel&Casino on May 1920, and again in Istanbul at the Biz
Cevahir shopping centre in Eyüp on
May 21.

aysegulaldinc.com.tr

GÖKHAN TÜRKMEN Gökhan Türkmen,
dillerden düşmeyen şarkılarını,
5 Mayıs’ta Sivas Ted Salonu’nda,
6 Mayıs’ta Kayseri Kadir Has
Salonu’nda, 12 Mayıs’ta İstanbul
Beşiktaş If Performance Hall’de,
19 Mayıs’ta Çanakkale Biga’da,
20 Mayıs’ta İstanbul Beyrut
Performance’ta ve 17 Haziran’da
İstanbul Tuzla Marina’da sevenleri
için söylüyor.
GÖKHAN TÜRKMEN Gökhan Türkmen
performs his unforgettable songs for
fans in Sivas at the TED Hall on May 5;
in Kayseri at the Kadir Has Hall on May
6; in Istanbul at the If Performance
Hall in Beşiktaş on May 12; in Biga,
Çanakkale on May 19; and again in
Istanbul at Beyrut Performance on May
20 and the Tuzla Marina on June 17.

DİNLEMEDEN
OLMAZ

gtrmuzik.com.tr

MUST
LISTEN

VIKTORIA MULLOVA Müzik otoritelerince
klasik müziğin “yaşayan en büyük keman
virtüözlerinden biri” olarak nitelendirilen
Viktoria Mullova, İstanbullu müzikseverlerle
yeniden buluşuyor. Mullova’nın, “İstanbul
Night Flight” konserleri kapsamındaki
keman performansı, 15 Mayıs’ta, İstanbul
Aya İrini Müzesi’nde.

vik toriamullova.com
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VIKTORIA MULLOVA Istanbul music fans
will once again have the opportunity to hear
Victoria Mullova, who music authorities
consider “one of classical music’s greatest
living violin virtuosos”. Mullova will be
performing as part of the Istanbul Night
Flight concerts at the Hagia Irene Museum
on May 15.

ANKARA DEVLET ÇOKSESLİ KOROSU
Ankara Devlet Çoksesli Korosu,
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik
ve Spor Bayramı’nı Antalya’da bir
konserle kutluyor. Antalya Kültür
Merkezi’nde, Cemi'i Can Deliorman
şefliğinde gerçekleşen konseri
kaçırmamanızı öneririz.
ANKARA STATE POLYPHONIC CHOIR
The Ankara State Polyphonic
Choir will be celebrating Atatürk
Remembrance and Youth and Sports
Day on May 19th in Antalya. Cemi'i
Can Deliorman will be conducting
the concert at the Antalya Cultural
Centre, and we highly recommend it.

biletix.com

Trend ••• hot wire
SİNEMA CINEMA

KARAYİP KORSANLARI 5 Johnny
Depp, “Karayip Korsanları 5:
Salazar’ın İntikamı” filminde ikonik,
heyecan verici anti-kahraman
rolü Jack Sparrow ile yeniden
karşımızda. Espen Sandberg ve
Joachim Rønning’in yönetmenliğini
yaptığı film, 26 Mayıs’ta izleyici ile
buluşuyor.

OSMANLI SUBAYI 1914 yılında, Birinci
Dünya Savaşı sırasında Anadolu’da geçen
film, Amerikalı bir hemşire ile bir Osmanlı
subayı arasındaki aşkı konu ediniyor. Oyuncu
kadrosunda Haluk Bilginer, Selçuk Yöntem,
Michiel Huisman, Hera Hilmar, Josh Hartnett
ve Ben Kingsley’i buluşturan, yönetmenliğini
Joseph Ruben’in yaptığı film, 19 Mayıs’ta
gösterimde.

PIRATES OF THE CARIBBEAN 5
Johnny Depp returns in “Pirates
of the Caribbean 5: Dead Men Tell
No Tales” as the iconic, thrilling
anti-hero Jack Sparrow. Directed
by Espen Sandberg and Joachim
Rønning, the film will be in cinemas
starting on May 26.

THE OTTOMAN LIEUTENANT A romance
between an American nurse and an Ottoman
lieutenant is the subject of this film, which is set
in Anatolia in 1914 during the First World War.
Directed by Joseph, Ruben, the cast of the film
includes Haluk Bilginer, Selçuk Yöntem, Michiel
Huisman, Hera Hilmar, Josh Hartnett and Ben
Kingsley. In cinemas starting on May 19.

İZLEMEDEN
OLMAZ
MUST
WATC H
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UMUDUN KIYISINDA Hayatı hoyratça
yaşayan Ufuk’un önemsediği ve
fotoğraflarına da yansıttığı konular,
yalnızca gerçeklik, küresel ısınma
ve yenilenebilir enerjidir. Ufuk’un,
başına gelen talihsiz hastalık
nedeniyle tanıştığı Umut’la, hayatının
son günlerinde yaşadığı arkadaşlığı
anlatan, Haydar Işık’ın yönettiği film, 5
Mayıs’ta gösterimde.

T2 TRAINSPOTTING Irvine Welsh’in
1994 yılında yayımladığı kült romanı
“Trainspotting”, 1996’da beyazperdeye
uyarlandığında, edebiyat dünyasında
yarattığı çarpıcı etkinin bir benzerini
sinemada da yaratmıştı. Danny Boyle’un,
ilk Trainspotting filminin oyuncu kadrosuyla
çektiği bu devam filmi, Mark Renton’un
20 yıl sonra Edinburgh’a, eve dönüşüyle
başlıyor. Film, 5 Mayıs’ta gösterimde.

UMUDUN KIYISINDA Ufuk lives a
coarse existence, concerned only
about reality, global warming and
renewable energy, which he captures
in his photographs. Stricken by an
unfortunate illness, he meets Umut
in the final days of his life. Their
friendship is explored in Haydar Işık’s
film, “Umudun Kıyısında (The Shores
of Hope)”. In cinemas as of May 5.

T2 TRAINSPOTTING Irvine Welsh’s cult
novel “Trainspotting” shook up the literary
world when it was published in 1994, and
the screen adaptation had a similar effect
on the film world when it was released
in 1996. This sequel to Danny Boyle’s
original film, shot with the original cast,
starts out with Mark Renton’s return to his
hometown, Edinburgh, 20 years later. The
film will be in cinemas starting on May 5.
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A s l ı TA N D O Ğ A N. . .

“NE EKERSEN
ONUBIÇERSIN”
“YOU REAP
W H AT YO U
SOW”

Röportaj/Interwiev
ŞULE KÖKTÜRK
Fotoğraf/Photo
T U B A B A K I R K AYA
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ANNE OLDUKTAN
SONRA OĞLU ATLAS’A
SAĞLIKLI BESINLER
SUNABILMEK IÇIN
SEBZESINI DAHI KENDISI
YETIŞTIREN OYUNCU ASLI
TANDOĞAN’LA ANNELIK
VE SEYAHAT ÜZERINE
SÖYLEŞTIK.

“Dudaktan Kalbe”, “Behzat Ç.”, “Leyla ile
Mecnun” ve “Kendime İyi Bak” gibi pek çok
sevilen dizi ve sinema filminde oyunculuğunu
izlediğimiz Aslı Tandoğan, aynı zamanda
Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
mezunu bir arp sanatçısı ve hayvan hakları
savunucusu “Bana Göz Kulak Ol” derneğinin
kurucularından biri. Ancak Aslı Tandoğan,
şimdilerde en çok Atlas’ın annesi. Oğlu
doğduktan sonra oyunculuğa bir süre ara
veren sanatçı, bu kısa aranın ardından
katıldığı “Muhteşem Yüzyıl: Kösem” dizisinde
canlandırdığı “Gevheran Sultan” karakteri
ölünce, tam zamanlı anneliğe geri dönmüş.
“Muhteşem Yüzyıl: Kösem”deki rolünüz
Gevheran Sultan’ın ölümüyle sona erdi.
Yakın dönemde, yeni projeler var mı?

“Muhteşem Yüzyıl: Kösem”de 15 bölüm
oynadım. O sırada evden biraz uzak kaldım.
Çalışma tempom yoğun olmasa da Atlas’ı
biraz ihmal ettiğimi düşünüyorum. O nedenle
bu sezonun sonuna kadar onunla vakit
geçireceğim.

We’ve watched Aslı Tandoğan in popular films
and series like “Dudaktan Kalbe”, “Behzat
Ç.”, “Leyla and Mecnun” and “Kendime
İyi Bak”. Tandoğan is also a harpist, having
graduated from the Hacettepe University State
Conservatory, as well as a founder of the animal
rights NGO “Bana Göz Kulak Ol”. These days,
however, she’s mostly Atlas’s mother. After
the birth of her son, Tandoğan took a short
break from acting, returning to play the role of
“Gevheran Sultan” in the TV series “Muhteşem
Yüzyıl Kösem”. With the death of her character,
Tandoğan’s gone back to full-time motherhood.
“Your role in "Muhteşem Yüzyıl: Kösem”
ended with the death of Gevheran Sultan.
Have you got any new projects coming
up?

I was in 15 episodes of “Muhteşem Yüzyıl
Kösem”. During that time I was away from home
sometimes, and even though my work schedule
wasn’t that heavy, I think I neglected Atlas a
bit, which is why I’m going to spend this entire
season with him.

AFTER BECOMING A
MOTHER, ASLI TANDOĞAN
WANTED HER SON ATLAS
TO HAVE HEALTHY
AND NATURAL FOOD,
SO SHE GREW HER
OWN VEGETABLES. WE
SPOKE WITH HER ABOUT
MOTHERHOOD AND
ABOUT TRAVEL.
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Do you have any troubles with
motherhood?

Physically it’s difficult, but mostly, the biggest
problem is not having enough time.

How old is your son Atlas now? What is
your relationship like?

He’s just two years and three months old. We
get along great; he’s a calm, easygoing child. He’s
got as much naughtiness in him as any other kid
(laughs).
What is your relationship with your own
mother like?

My mother is a very resourceful woman who
takes care of everything in our lives. When I
compare myself to her, I don’t think I’m able
to pack as much into a day as she does. In spite
of that, I’ve never heard her once complain
about being tired. After you become a mother
yourself, you better understand the value of
your own mother and how difficult it is to raise
a child.
Could you tell us a bit about the things
that inspire Aslı Tandoğan?

Annelik konusunda zorluk yaşıyor
musunuz?

Bedensel zorlukları da var ama en çok zaman
yetirememe sorunu yaşıyor insan.

“ANNE OLDUKTAN SONRA
INSAN, ANNESININ DEĞERINI
DAHA IYI ANLIYOR.
AFTER YOU BECOME A MOTHER
YOURSELF, YOU BETTER
UNDERSTAND THE VALUE OF YOUR
OWN MOTHER.

Oğlunuz Atlas şu anda kaç yaşında?
Onunla aranız nasıl?

İki yaş üç aylık henüz. Çok iyi anlaşıyoruz,
uyumlu, sakin bir çocuk. Her çocuğun yaptığı
kadar tatlı yaramazlıkları var (gülüyor).
Sizin annenizle aranız nasıl?

Annem çok becerikli, olaylara hâkim bir kadındı.
Kendimle kıyasladığımda, onun yaptığı kadar
çok işi bir güne sığdıramam diye düşünüyorum.
Ona rağmen annemin bir kez bile “Of, çok
yoruldum!” dediğini duymadım. Anne olduktan
sonra insan annesinin değerini, bir çocuğun ne
zorluklarla büyütüldüğünü daha iyi anlıyor.
Bize biraz Aslı Tandoğan’ın ilham
kaynaklarından söz eder misiniz?

Daha çok gerçek hayat öykülerinin anlatıldığı
filmlerden ve bilim kurgudan etkileniyorum.
Klasik ve caz müziği seviyorum. Atlas ise klasik
müziği benden daha çok seviyor. Gustavo
Dudamel hayranı kendisi (gülüyor).
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I’m influenced mainly by films that tell stories
from real life and by science fiction. I love
classical and jazz music – although Atlas loves
classical music even more than I do. He’s a
Gustavo Dudamel fan (laughs).
You’re also a harpist. Do you continue
to play?

There will be periods when I play more often
than now, but in order to spend more time with
Atlas, I can’t make time for the harp. Sometimes
I’ll sit down and play something. Atlas has a
small piano and drums, and he’ll try to play
along with me. But if you don’t play for
5-8 hours a day, it doesn’t really count as
playing at all.
What are your future projects and
dreams?

Every actor wants to perform in a lot of
films. It’s great to have a role in a film or TV
series. Maybe I can do something with music.
Everything has to do with time; whatever
you put the most effort into, spend the most
time on, that’s the area where you’ll be able to
produce something. You reap what you sow.
I was looking in the garden just yesterday, and
there wasn’t a thing to reap! That’s because
I wasn’t able to sow anything this year (laughs).
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Aynı zamanda bir arp sanatçısısınız.
Çalmaya devam ediyor musunuz?

Bazı dönemlerde daha çok çalıyorum ancak
Atlas’la vakit geçirmek için arpa pek fazla vakit
ayırmıyorum. Bazen arpın başına geçip bir şeyler
çalıyorum, Atlas’ın da küçük bir piyanosu ve
davulu var. O da bana eşlik ediyor.
Gelecek projeleriniz, hayalleriniz neler?

Her oyuncu bol bol sinema filminde oynamak
ister, bir sinema filmi ya da dizide yer almak çok
güzel. Belki müzikle ilgili şeyler yapabilirim.
Her şey vakitle ilgili, neye çok emek verir,
vakit ayırırsan onunla ilgili bir ürün ortaya
çıkarıyorsun. Ne ekersen onu biçersin! Dün
bakıyorum, bahçede biçecek bir şey yok. Bu yıl
bir şey ekemedim ki, biçecek bir şey olsun.
Bu hoş benzetmeniz bir yana,
gerçekten de sebzelerinizi kendiniz
yetiştiriyormuşsunuz. Hâlâ ekip biçmeye
devam ediyor musunuz?

Evet yetiştiriyorum. Bu yıl son iki haftanın
yoğunluğundan, bazı sebzelerin ekim
zamanını kaçırdım. Ben ekemediğim için sağ
olsun babam, Antalya’da benim için domates
ve salatalık fidesi yetiştirmiş. Onları bu ay
getirecek, ben de bahçeme dikeceğim. Atlas
doğduktan sonra ona doğal besinler yedirmek
istedim ama bunlara ulaşmak çok zor oldu.
Ben de kendim yetiştirmeye karar verdim.
Atlas bahçeye çıktığında, dalından domatesini,
salatalığını koparıyor. Böyle bir şey olmasını
hayal etmiştim, hayalimi de gerçekleştirdim.
Onun için başladım ama biz de afiyetle yiyoruz.
Peki son olarak, seyahatleri sırasında bu
satırları okuyacak olan PGS yolcularına
seyahat tercihlerinizi anlatmanızı
istesek...

“PRAG’DA ESKI ŞEHIR MEYDANI’NDAKI ASTRONOMIK
SAAT’E ÇIKTIĞIMIZDA, BIRDEN LAPA LAPA KAR
YAĞMAYA BAŞLAMIŞTI VE KENDIMIZI BIR KAR
KÜRESINDE GIBI HISSETMIŞTIK.”
“WHEN I WALKED OUT ONTO THE ASTRONOMIC CLOCK
IN THE OLD CITY SQUARE IN PRAGUE, IT BEGAN
SNOWING GREAT, WHITE FLAKES OF SNOW THAT MADE
ME FEEL AS IF I WERE INSIDE A SNOW DOME."

That’s a good analogy, but in fact, you
were growing your own vegetables. Are
you still doing that?

Yes, I am. I missed planting time for some
vegetables this year because I was very busy
during the last two weeks. I was very lucky to
have my father plant tomato and cucumber
seedlings for me in Antalya, since I couldn’t
manage it myself. He’ll bring them this month,
and I’ll plant them in the garden. When Atlas
was born, I wanted him to have healthy, natural
food, but it was really difficult. I decided to grow
it myself. When Atlas comes out to the garden,
he’ll pull tomatoes and cucumbers right off the
vine. I’d dreamed of something like this, and
now it’s come true. I started for him, but we’re
enjoying eating everything, too.
And finally, could we ask you to talk
about your travel preferences for PGS
passengers, who will be reading this
during their flight?

Eskiden sırt çantası ile an’ı yaşamak için
gezerdik çoğunlukla. Son zamanlarda, eşimle
birlikte daha çok konser ve festival odaklı
geziyoruz. Bir yere gidiyorsak mutlaka orada bir
etkinlik ayarlayıp seyahatimizi onun etrafında
şekillendiriyoruz. Seyahat sırasında yastığım
yanımda olsun isterim. Ve tabii ki kocam
(gülüyor).

I used to travel mainly with a backpack so
I could “live the moment”. Recently, my
husband and I have focused our travels on
going to concerts and festivals together. If we’re
going someplace, we’ll arrange to go to some
particular event, and then we’ll plan our trip
around that. When I’m travelling, I want to take
my pillow with me. And of course my husband
(laughs).

Beni çok etkileyen anlardan birini, Prag’da
Eski Şehir Meydanı’ndaki Astronomik Saat’e
çıktığımızda yaşadım. O sırada, birden lapa lapa
kar yağmaya başlamıştı ve kendimizi bir kar
küresinde gibi hissetmiştik. Moskova da çok
güzeldi ama bana çok büyük gelmişti ve biraz
ürkmüştüm!

One of the most impressive moments in my life
was when I walked out onto the Astronomic
Clock in the Old City Square in Prague. While I
was there it began snowing great, white flakes
of snow that made me feel as if I were inside a
snow dome. Moscow was also very nice, but it
seemed to me to be very big and a bit spooky!

Sizi en çok etkileyen ülke, şehir veya
mekân neresi oldu?
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During your travels, what country/city/
place has influenced you the most?

PEGASUS RUSYA’DA 4 YENi NOKTAYA UÇUYOR
PEGASUS FLIES TO 4 NEW DESTINATIONS IN RUSSIA
12 NISAN’DAN ITIBAREN
ISTANBUL SABIHA GÖKÇEN
HAVALIMANI’NDAN
GROZNI’YE HAFTANIN ÜÇ
GÜNÜ HER ŞEY DÂHIL
49,99 USD’DEN BAŞLAYAN
FIYATLARLA UÇABILIRSINIZ.
STARTING FROM APRIL 12,
YOU CAN FLY TO GROZNY
FROM ISTANBUL SABIHA
GÖKÇEN AIRPORT WITH
PEGASUS THREE DAYS A
WEEK; ALL-INCLUSIVE PRICES
START AT 49.99 USD.

19 HAZIRAN’DAN ITIBAREN
ISTANBUL SABIHA GÖKÇEN
HAVALIMANI’NDAN
SAMARA’YA HAFTANIN ÜÇ
GÜNÜ HER ŞEY DÂHIL
49,99 USD’DEN BAŞLAYAN
FIYATLARLA UÇABILIRSINIZ.
STARTING FROM JUNE 19,
YOU CAN FLY TO SAMARA
FROM ISTANBUL SABIHA
GÖKÇEN AIRPORT WITH
PEGASUS THREE DAYS A
WEEK; ALL-INCLUSIVE PRICES
START AT 49.99 USD.

19 HAZIRAN’DAN ITIBAREN
ISTANBUL SABIHA GÖKÇEN
HAVALIMANI’NDAN
VOLGOGRAD’A HAFTANIN IKI
GÜNÜ HER ŞEY DÂHIL
49,99 USD’DEN BAŞLAYAN
FIYATLARLA UÇABILIRSINIZ.
20 HAZIRAN’DAN ITIBAREN
ISTANBUL SABIHA GÖKÇEN
HAVALIMANI’NDAN NIJNIY
NOVGOROD’A HAFTANIN ÜÇ
GÜNÜ HER ŞEY DÂHIL
69,99 USD’DEN BAŞLAYAN
FIYATLARLA UÇABILIRSINIZ.

STARTING FROM JUNE 19,
YOU CAN FLY TO VOLGOGRAD
FROM ISTANBUL SABIHA
GÖKÇEN AIRPORT WITH
PEGASUS TWO DAYS A WEEK;
ALL-INCLUSIVE PRICES START
AT 49.99 USD.

STARTING FROM JUNE 20,
YOU CAN FLY TO NIZHNY
NOVGOROD FROM ISTANBUL
SABIHA GÖKÇEN AIRPORT
WITH PEGASUS THREE DAYS
A WEEK; ALL-INCLUSIVE
PRICES START AT69.99 USD.

PEGASUS HAVA YOLLARI RUSYA’DA UÇTUĞU DESTINASYONLARA NISAN AYINDAN ITIBAREN ÇEÇENISTAN’IN
BAŞKENTI GROZNI’YI; HAZIRAN AYINDAN ITIBAREN ISE SAMARA, NIJNIY NOVGOROD VE VOLGOGRAD
ŞEHIRLERINI EKLIYOR. PEGASUS, BÖYLECE RUSYA’DA DAHA ÖNCE UÇTUĞU MOSKOVA, KRASNODAR VE
MINERALNYE VODI ILE BIRLIKTE TOPLAM YEDI ŞEHRE UÇMAYA BAŞLAYACAK.
STARTING IN APRIL, PEGASUS AIRLINES WILL BE ADDING THE CHECHEN CAPITAL, GROZNY, TO ITS
DESTINATIONS IN RUSSIA. WITH THE ADDITIONS OF SAMARA, NIZHNY NOVGOROD AND VOLGOGRAD IN JUNE,
PEGASUS WILL FLY TO A TOTAL OF SEVEN CITIES IN RUSSIA, INCLUDING ITS CURRENT DESTINATIONS,
MOSCOW, KRASNODAR AND MINERALNYE VODY.

••• seyahat

Travel

DÜNYADAN ve TÜRKİYE’DEN GEZİ NOTLARI

MADRID

TRAVEL NOTES from TURKEY and the WORLD

Seyahat ••• travel
Yazı / By H A Z A L A L Y A Ğ U T ( h a z z i s t . c o m )

A Unique
Harmony
o f Ye s t e r d a y
a n d To d a y :
Madrid

MADRID
DÜN İLE BUGÜNÜN EŞSİZ UYUMU

Akdenizli olduğundan mıdır bilinmez ama “İspanya” denince
aklıma ilk gelen şehir hep Barselona olurdu. Hâlbuki
Madrid’in hem tarihi hem de modern yüzüyle ondan aşağı
kalır yanı olmadığı gibi, İspanyol kültürünün ve ülkenin yakın
tarihinin derin izleri, tüm şehri sarıp sarmalıyor. Kısa bir
şehir turunda bile bunu kolayca yakalayabiliyorsunuz.
Maybe it’s because of the Mediterranean, who knows, but when I
think of “Spain”, the first city to come to mind is always Barcelona.
Madrid, however, gives Barcelona a run for its money, with its
historical and modern aspects and deep traces of Spanish culture
as well as recent national history that embrace all of Spain’s cities.
Just a quick city tour and you’ll easily see what we mean.
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RETIRO PARK

PEGASUS
UÇURUYOR
FLY WITH
PEGASUS

İstanbul
Sabiha Gökçen
Havalimanı’ndan
Madrid’e
haftanın her günü
her şey dâhil
74,99 USD’den
başlayan fiyatlarla
uçabilirsiniz.
You can fly to
Madrid from
İstanbul Sabiha
Gökçen Airport
with Pegasus’ daily
flights; all-inclusive
prices start at
74.99 USD.

Önce Huzur
Güne, daha herkes uykudayken, güneş henüz
doğarken Retiro Park’ı ziyaret ederek başlamanız
şart! Burası şehirden görkemli bir kapıyla
ayrılan bambaşka bir dünya. Park, 19’uncu yüzyıl
sonlarına kadar İspanya monarşisine aitken,
onun bugünkü sahibi şehir halkı artık. Parkın
tam orta yerinde bulunan gölün kenarında
yürüyerek huzuru yeniden keşfedebilir, zamanın
göreceliğine ve hayatın yavaşlayan ritmine şahit
olabilirsiniz.

Serenity First
You need to start your day with a visit to Retiro
Park as the dawn is breaking and everyone else
is still asleep! It’s a whole other world, separated
from the city by a majestic gate. Up until the
end of the 19th century, the park belonged to
the Spanish monarchy; today, it belongs to the
people. By walking around the lake that sits at
the very centre of the park, you’ll rediscover
serenity, watch how the rhythm of life slows
down, and understand that time is relative.

Şehrin Lezzetleri
Bu tatlı huzurun ardından güne güzel bir
kahvaltı ile başlayabilirsiniz. Bunun için rotanızı,
hem tarihte hem de bugün şehrin en önemli
buluşma yerlerinden biri olan Puerta del Sol’a
yani “Güneş Kapısı”na çevirin. Bu meydanı,
kameraların çevrildiği yeni yıl kutlamalarından
da anımsarsınız. Meydandaki tarihi saat gece 12’yi
vurduğunda, 12 üzüm yeme geleneğinin hayata
geçirildiği yer, tam da burası!

City Delights
Now that you’ve enjoyed this little rest, you can
start your day with a nice breakfast. For this, head
over towards the Puerta del Sol – “The Gate of the
Sun” – which has been and continues to be one of
the city’s most important meeting points. You’ll
remember this plaza from the cameras focused
on the New Year celebrations here: It’s the place
where it’s a tradition to eat 12 grapes just as the
historical clock in the square strikes midnight.
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Buradan, çok yakında bulunan Gran
Vía’ya çıkmanızı ve şehrin en canlı yüzüyle
tanışmanızı öneririm. Upuzun bir cadde olan
Gran Vía’da, gösterişli mağazaların yanı sıra,
alışveriş merkezleri, sinema ve tiyatro salonları
ile otellerin yerleştiği; 19’uncu yüzyıl sonu ile
20’nci yüzyıl başlarına tarihlenen ve başta
Secession ve Art deco stilleri olmak üzere,
mimari bir şölen sunan birçok önemli yapı yer
alıyor. Yürüyüşünüze tatlı bir mola vermek için
de önerim, şehrin en gözde “churros” mekânı
Chocolatería San Ginés’de sıcak çikolataya
o güzelim tarçınlı hamur tatlısı churros’ları
batırmak olacak!
Gran Vía ile Puerta del Sol arasında, El
Corte Inglés adlı meşhur alışveriş merkezini
göreceksiniz. Hayır hayır, ben burayı değil,
en üst katındaki “Gurme Deneyim” katını
önereceğim! Burada, hem İspanya’nın birçok
bölgesinden yerel lezzetleri bulabileceğiniz
büyük bir alışveriş alanı, hem de farklı
mutfak ve lezzetleri tatmanız için restoran
adacıkları yer alıyor. Uğramadan geçmeyin
derim; mekânın adına yakışır bir şekilde,
unutamayacağınız bir gurme deneyimi
yaşayacağınızın garantisini verebilirim.

GRAN VIA
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TAPASSIZ OLMAZ!
Tapas bar arayışında en geçerli
tavsiyenin “yerler ne kadar
kirli ise yemekler o kadar
lezzetli” olduğunu Madrid’in
yerlilerinden öğrendim.
Barlarda, yerlerdeki peçeteleri
görüp de içeri girmekte sakın
tereddüt etmeyin. Onlar
yemeği leziz bulanların sizin
için bıraktığı tavsiyeler. Benim
de, oldukça kirli yerlere sahip
bir tapas bar önerim olacak;
bol bol peçete görmek için,
yerlilerin de rağbet ettiği
Calle Latoneros’daki Casa
Revuelta’yı bulun.

PUERTA DEL SOL

NOT WITHOUT TAPAS!
“The dirtier the place, the
tastier the food” is the rule
when you’re looking for a
Tapas bar, as I learned from
some Madrid natives. If you
spy napkins littering the floor
of the bar, then go ahead and
walk right in. Those napkins
are like reference letters from
previous customers who
enjoyed the food there. I’ll add
my own recommendation for a
very dirty tapas bar: Try Casa
Revuelta on Calle Latoneros.
You’ll see a lot of napkins on
the floor at this place, which is
frequented by locals.

CHOCOLATERÍA SAN GINÉS

From here I’d suggest you strike out to
the nearby Gran Vía and get to know the
liveliest part of the city. The Gran Vía is a very
long boulevard that’s like an architectural
celebration, with many important buildings,
especially those built in the Secessionist and
Art Deco styles of the end of the 19th and
beginning of the 20th centuries. Today, these
structures are home to fancy shops and malls
along with live theatre venues, movie theatres
and hotels. For a “sweet” break in your walk, I
recommend Chocolatería San Ginés, the best
place in the city for “churros”, a cinnamon
pastry that you can dip in your hot chocolate!
Between the Gran Vía and the Puerta del
Sol you’ll find the famous shopping centre,
El Corte Inglés. This is NOT the place I’m
recommending; what I’m suggesting is the
“Gourmet Experience” on the building’s very
top floor. You’ll find local food specialties
from several regions in Spain here in this big
shopping area, and there are also restaurant
stands where you can sample different dishes
and cuisines. I’d advise you not to pass them
by; I guarantee you an unforgettable gourmet
experience that will make the place live up to
its name.

PEGASUS’LA ABU DABI-ISTANBUL SABIHA
GöKÇEN KARŞILIKLI UÇUŞLARI BAŞLIYOR!
PEGASUS IS STARTING TO FLY BETWEEN ABU DHABI
AND iSTANBUL SABiHA GöKÇEN AIRPORTS!
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ISTANBUL SABIHA GÖKÇEN’DEN ABU DABI’YE SALI, PERŞEMBE VE CUMARTESI GÜNLERI,
ABU DABI’DEN SABIHA GÖKÇEN’E ISE ÇARŞAMBA, CUMA VE PAZAR GÜNLERI UÇABILIRSINIZ.
YOU CAN FLY FROM ISTANBUL SABIHA GÖKÇEN TO ABU DHABI ON TUESDAYS, THURSDAYS
AND SATURDAYS, AND RETURN FROM ABU DHABI TO ISTANBUL SABIHA GÖKÇEN ON
WEDNESDAYS, FRIDAYS AND SUNDAYS.
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DÜNYANIN EN
ESKI RESTORANI
Madrid’de 1725 yılında açılan
ve bugün “dünyanın yaşayan
en eski restoranı” olarak
kayıtlara geçen Sobrino de
Botín, geleneksel İspanyol
lezzetlerini sunmaya devam
ediyor. Ünlü yazar Ernest
Hemingway’in “Öğleden
Sonra Ölüm” isimli kitabında
bahsettiği, usta ressam
Goya’nın akademiye kabul
edilmeden önce bulaşıkçı
olarak çalıştığı, Calle
Cuchilleros’daki bu restoranı
mutlaka görmek lâzım.
WORLD’S OLDEST
RESTAURANT
Sobrino de Botín opened in
Madrid in 1725, and today it’s
listed as “the world’s oldest
restaurant”. The place, which
offers traditional Spanish
food, is mentioned in Ernest
Hemingway’s novel “Death
in the Afternoon”, and the
painter Goya used to wash
dishes here before he was
accepted into the Academy.
The restaurant is located on
Calle Cuchilleros, and you
really ought to see it.

Biraz Sanat, Biraz Alışveriş
Sanatseverleri unutmayalım ve şehrin en
meşhur müzelerinden de kısaca bahsedelim.
“Altın Üçgen” olarak anılan Prado, Reina
Sofía ve Thyssen-Bornemisza, görülmesi
en çok tavsiye edilen müzeler. Prado ve
Thyssen-Bornemisza birbirine çok yakın,
ziyaretinizi arka arkaya planlayabilirsiniz.
Reina Sofía’ya sadece, Picasso’nun İspanya
İç Savaşı’nı resmettiği ünlü “Guernica”sını
görmek için bile gidilir.
Seyahatiniz pazar gününü de kapsıyorsa
mutlaka El Rastro’ya uğrayın. Her pazar günü,
Calle Embajadores ve Ronda de Toledo arasına
kurulan, İspanya’nın 19. yüzyıldan kalma bu en
büyük bitpazarı, şehrin yerlileriyle kaynaşmak,
sokak lezzetlerini denemek, vintage ve ikinci
el harika birkaç ganimetle evinize dönmek için
ideal bir adres.

THYSSEN-BORNEMISZA
PABLO PICASSO, GUERNICA
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A Little Art, A Little Shopping
Let’s not forget the art lovers; so, here’s a
bit of information about the city’s most
famous museums. The “Golden Triangle”
is comprised of the Prado, Reina Sofía and
Thyssen-Bornemisza, the most-recommended
museums in Madrid. The Prado and ThyssenBornemisza are close enough to each other
that you can plan to stop by one right after the
other, and the Reina Sofía is worth a visit even
if it’s just to see “Guernica”, Picasso’s famous
painting of the Spanish Civil War.
If your trip includes a Sunday, then definitely stop
by El Rastro. Set up between Calle Embajadores
and Ronda de Toledo every Sunday, this has been
Spain’s biggest flea market since the 19th century.
This is the ideal address for mixing with the locals,
trying out street food, and taking home a few
marvellous vintage and second-hand prizes.

EL RASTRO
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TIBBİ BÖLÜMLERİMİZ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
-Ameliyatahaneler
-Yoğun Bakım Üniteleri
-Ağrı Polikliniği (Algoloji)
Ağız ve Diş Sağlığı
Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirurji)
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
-Çocuk Alerjisi
-Çocuk Kardiyolojisi
-Çocuk Nefrolojisi
-Çocuk Romatolojisi
-Çocuk Nörolojisi
Çocuk Cerrahisi
Dermatoloji
Enfeksiyon Hastalıkları
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
-Diyabet Cerrahisi
-Obezite Cerrahisi
-Organ Nakli
-Kanser Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi
Göğüs Hastalıkları
Göz Hastalıkları
İç Hastalıkları
-Endokrinoloji
-Gastroenteroloji
-Endoskopi
-Tıbbi Onkoloji
-Nefroloji
-Diyaliz Ünitesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
-Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi
-Tüp Bebek (IVF)
Kardiyoloji
Kalp ve Damar Cerrahisi
Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları
-Odyoloji
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri)

Psikoloji
Üroloji
-Taş Kırma
Radyasyon Onkolojisi
Radyoloji
-Girişimsel Radyoloji
-USG
-MRI
-BT
-Mamografi
Nükleer Tıp
-Pet CT
-Radyoaktif İyot Tedavisi
-Sintigrafik İncelemeler
Acil Servis 7/24
Sağlıklı Yaşam Programları
-Check-Up
-Çocuk Check-Up
-Emzirme Danışmanlığı
-Yenidoğan Bakım Eğitimi
Beslenme ve Diyet
Uyku Laboratuvarı
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ROBERTO’NUN
GÖZÜNDEN
MİLANO
Rober to
Looks
at Milan

Yazı ve Fotoğraf / Text and Photo R O B E R T O D E R O S A
(robertoderosa.com/@robertoderosa)
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GALLERIA VITTORIO EMANUELE II

Napoli’de doğup üç yıldır Milano’da yaşayan moda, yaşam
tarzı ve seyahat blogger’ı Roberto De Rosa, Milano’daki saklı
noktalarını ve en sevdiği yerleri Flypgs.com Magazine
okuyucuları için anlattı.
Born in Naples, Roberto De Rosa is a fashion, lifestyle and travel
blogger who lives in Milan. Here, he shares with Flypgs.com
Magazine readers his favourite places and hidden gems in Milan.

PEGASUS
UÇURUYOR
FLY WITH
PEGASUS

İstanbul
Sabiha Gökçen
Havalimanı’ndan
Milano’ya
haftanın her günü
her şey dâhil
49,99 USD’den
başlayan fiyatlarla
uçabilirsiniz.
You can fly to
Milan from İstanbul
Sabiha Gökçen
Airport with
Pegasus’ daily
flights; all-inclusive
prices start at
49.99 USD.

Selam millet! İsmim Roberto De Rosa. Moda,
yaşam tarzı ve seyahat blogger’ıyım. Napoli’de
doğdum ama Milano’da yaşıyorum. Üç yıldır
İtalya’nın bu moda ve tasarım başkentindeyim
ve neredeyse her köşesini biliyorum artık. Şimdi
sizlerle bu şehirdeki saklı noktalarımı; güzelliğine
ve manzarasına doyamadığım ya da yemeklerini
çok sevdiğim için gittiğim yerleri paylaşmak
istiyorum. İşte benim için Instagram’a girmeyi en
çok hak eden, Milano’daki favori noktalar.
Marotin: Sabahları, çok erken kalkmamış
olsam bile, soya sütlü bir cappuccino içmeden
güne başlayamıyorum. Milano’daysanız, en iyi
cappuccino’yu içmek için gitmeniz gereken
adres, Marotin. İyi bir İtalyan kahvaltısı
yapmak istiyorsanız, yanına bir de “brioche”
ısmarlamalısınız. Yerlere bakmayı da unutmayın,
zemindeki renkli İtalyan çinisi fayanslar, tek
kelimeyle muhteşem. Ayrıca güzel bir Instagram
fotoğrafı için de çok uygun. V I A A R C H I M E D E , 5 9

Hey all! My name is Roberto De Rosa, I’m an
Italian fashion, lifestyle and travel blogger
and I was born in Naples, but now I’m based in
Milan. I have been living in the Italian capital
of fashion and design for three years and I
know almost every single corner of it. Today
I want to share with you my secret places, the
one where I love to go simply because of the
aesthetic, or because I really enjoy the food or
the view. Here are my top Instagram-worthy
spots in Milan.
Marotin: In the morning, even if it’s not too
early, I cannot function without a nice cup of
cappuccino with soymilk. The best you can find
at Marotin. For the perfect Italian breakfast
you also have to order a “brioche”. Don’t forget
to take a look at your feet: the colorful majolica
tiles on the floor are simply amazing and
perfect to take a really cool Instagram photo.
VIA ARCHIMEDE, 59
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ARCO DELLA PACE

SEMPIONE PARK
FONDAZIONE PRADA

Fondazione Prada: Kahvaltı ile enerjinizi
topladıktan sonra, sıra Milano’yu yürüyerek
turlamakta. İlk duraklarınızdan biri
Fondazione Prada olmalı. Sadece göz alıcı
bir mimariye sahip olduğundan değil, aynı
zamanda altın renkli cephesi, çekeceğiniz
selfie’ye çok yakışacağı için. L A R G O I S A R C O , 2
Miss Luffy Luf: Hoş bir yerde mola
verme zamanı. Miss Luffy Luf oldukça
sakin bir atmosfere sahip ve cupcake’leri ile
yaş pastalarına bayılıyorum. Ayrıca vegan
seçenekler de sunuyorlar -bu arada veganlar
için Milano’da seçeneğin bol olduğunu da
ekleyeyim. Tatlı düşkünü değilseniz taze
sıkılmış meyve sularını ve smoothie’lerini
deneyebilirsiniz. V I A VA R E S E , 4

MAROTIN
GRAN VÍA
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Fondazione Prada: After re-energizing
yourself with breakfast it’s time to start
your walking tour of Milan. Fondazione
Prada should definitely be one of the first
stops. Not only because of the beautiful
architecture. The golden facade will offer
you a pretty background for a selfie.
LARGO ISARCO, 2

Miss Luffy Luf: Time to take a break in a
cute place. Miss Luffy Luf has such a quiet
atmosphere and I love how the cupcakes
and the cakes are displayed. They also
have vegan options, which by the way can
be easily found in Milan. If you aren’t into
sweets, try out one of their freshly squeezed
juice or smoothies. V I A VA R E S E , 4

Arco della Pace: Milano’nun en güzel
noktalarından biri olan Arco della Pace’ye
oldukça yakınsınız. 19’uncu yüzyılın başlarında
Napolyon tarafından yaptırılmaya başlanan
bu zafer takının (şehir kapısının) inşası,
kendisi tahttan indirildikten sonra durmuş
ve yapı yıllar sonra tamamlanıp Viyana Barış
Kongresi’ne (1814-1815) adanmış. Tak, Sforza
Kalesi’nin karşısında, Milano’nun oksijen
depolarından biri olan Sempione Parkı’nda yer
alıyor ve kesinlikle ziyaret edilmeyi hak ediyor.

Arco della Pace: Now you’ll find yourself
pretty close to one of the Milan’s most
beautiful spot, Arco della Pace. A triumphal
arch (city gate) initially commissioned by
Napoleon in the early XIX century, stopped
after his abdication and then resumed many
years later in the honour of the Congress of
Peace in Vienna (1814-1815). It’s located in
one of the main green lung in Milan, Parco
Sempione, just at the opposite side of Sforza
Castle. It is worth a visit.

PIAZZA SEMPIONE

PIAZZA SEMPIONE

www.soskin.com.tr
SoskinTr

soskinparis_turkiye
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CORSO SEMPIONE

Bomaki (Corso Sempione): Milano gibi
kozmopolit bir şehirde, öğle yemeği için füzyon
mutfağı denemelisiniz. Bomaki’de (Corso
Sempione) suşi’yi, Brezilya malzemeleri ile
hazırlayıp Brezilya içkileri ile servis ediyorlar.
Burası, hayatınızda karşınıza çıkabilecek en iyi
füzyon restoranlarından biri. C O R S O S E M P I O N E , 1 0
Brera: Sempione’nin hemen yanı başındaki
Brera bölgesi, şehrin en güzel yerlerinden
biri. Konsept mağazalar, vintage dükkânları,
antikacılar ve sanat galerileriyle dolu bu
bölgede çok hoş restoranlar ve barlar da
mevcut. Yani burada, herkes için uygun bir
şeyler var. Benim için ise bu dükkânlar arasında
en güzelleri, çiçekçiler.

PIAZZA DEL DUOMO

Piazza del Duomo: Hemen köşeyi
döndüğünüzde şehir merkezi karşınıza
çıkıyor. Elinizde nefis bir dondurma ile birkaç
adım attığınızda ise tüm görkemiyle Duomo
di Milano (Milano Katedrali) yükseliyor.
Solunuzda kalan Galleria Vittorio Emanuele
II, alışveriş turunuza başlamak için ideal
nokta. Modanın kalbinin attığı ana cadde
Via Montenapoleone ve ona eşlik eden Via
Sant’Andrea, Via della Spiga ve Via Manzoni
sokakları... Bu arada bu sokaklarda gezerken
binaların avlularına göz atmayı unutmayın, her
biri gizli birer mücevher gibi.
BRERA
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Bomaki (Corso Sempione): It’s
time for lunch. In a cosmopolitan city like
Milan you have to experience the fusion
cuisine. At Bomaki (Corso Sempione) they
serve sushi with Brazilian ingredients and
Brazilian drinks. One of the best fusion
restaurant that you’ll ever try in your life.
CORSO SEMPIONE, 10

Brera: Next to Sempione there is Brera
district, one of the most beautiful of the
city. Filled with concept stores, vintage
and antique shops, art galleries. Also nice
restaurants and bars. There’s something
for anyone there. For me it’s all about the
many beautiful flower shops.
Piazza del Duomo: The city center
is right around the corner. A few steps
and you’ll find yourself in front of the
majestic Duomo di Milano with a delicious
ice-cream in your hand. Galleria Vittorio
Emanuele II is on your left and will be the
ideal starting point of our shopping tour.
Via Montenapoleone is the “Quadrilateral
of Fashion” main street, along with Via
Sant’Andrea, Via della Spiga and Via
Manzoni. Don’t forget to take a look inside
of the beautiful courtyards of the buildings.
Truly beautiful hidden gems.
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Porta Nuova: Gelin şimdi de Milano’nun en
yeni semtlerinden birine, Porta Nuova’ya gidelim.
İsmini tasarımcısından alan nefis Gae Aulenti
Meydanı burada. Hemen yakınında, İtalyan
mimar Stefano Boeri’nin şehir merkezlerinde
konut yerleşimleriyle yeşil alanları birleştiren
“Dikey Orman” fikrinin temsilcisi iki
gökdelenini görebilirsiniz. Milano’nun
sembollerinden olan bu yapıları görmenizi ve
fotoğraflamanızı şiddetle tavsiye ederim.
Navigli: Gün batımını izlemek için en iyi
nokta Navigli bölgesi. İtalya’da “aperitivo”
dediğimiz ve çok sevdiğimiz bir geleneğimiz
var. Birbirine bağlanan kanallardan oluşan
bir bölge olan Navigli, aperitivo için lezzetli
yiyecekler ve iyi şaraplar sunan sayısız
mekânla dolu. Kanallar boyunca yürüyün ve
beğendiğiniz bir yere oturun.
ME Milan Il Duca Hotel: Listemdeki son
nokta, manzara eşliğinde konaklayabileceğiniz
bir yer. Dünyanın en güzel şehirlerinden
birindesiniz. Kendinizi şımartmak isterseniz
ME Milan Il Duca Hotel’de muhteşem bir
deneyim yaşayabilirsiniz. Asansöre binin ve
onuncu kata çıkın; nefesinizi kesecek bir şehir
manzarasına sahip bir restoran olan Radio
Rooftop Milan’dasınız şimdi. VIA MARCO POLO, 1103

Porta Nuova: Let’s go in one of the newest
district of Milan, Porta Nuova. Here you
can find beautiful Gae Aulenti Square, from
the designer’s name. Nearby there is the
“Vertical Forest”, two skyscrapers that the
Italian architect Stefano Boeri conceived
to combine high-density residential
development with tree planting in city
centres. I highly recommend it to you if you
want to take a picture of one of the Milanese’s
symbols.
Navigli: Sunset at Navigli district is the
best. In Italy we enjoy the “aperitivo”, also
known as happy hour. Navigli, the area of the
interconnected canals, is filled with relaxed
places to eat yummy food and drink a glass
of good wine. Stroll along the canals and stop
wherever you prefer.
ME Milan Il Duca Hotel: The last on my
list is a spot where you can sleep with a view.
You are in one of the most beautiful city in
the world. Treat yourself with an amazing
experience at ME Milan Il Duca Hotel. Take
the escalator and reach the 10th floor: you
enter directly at Radio Rooftop Milan, a
restaurant and bar overlooking the city that
will leave you breathless. VIA MARCO POLO, 1103

NAVIGLI
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PORTA NUOVA
DİKEY ORMAN VERTICAL FOREST

Günlerden Cuma. Pegasus ile 1,5 saatte
Lviv’e varıyoruz. Hava güneşli. Heyecanlıyız
çünkü ilk defa Ukrayna’dayız. Pasaport
kontrolünden geçtikten sonra bavullarımızı
alıp paramızı Grivna’ya çevirtiyoruz. Bir
dolar yaklaşık 27 Grivna’ya denk geliyor.
Havalimanından şehir merkezine ulaşmak
için iki seçeneğimiz var; ya taksi ya da
otobüs. Şansımıza 48 numaralı otobüs
geliyor hemen. Otobüs hem çok rahat,
hem de taksi ile pazarlık yapmaktan
kurtuluyoruz. 30 dakika sonra şehir
merkezindeyiz. Otelimiz, Lviv Operası’nın
hemen karşısında, her yere de çok yakın.
Eşyalarımızı otele yerleştirip kendimizi
hemen Lviv sokaklarına atıyoruz.

It’s Friday. It takes us an hour and a half to
arrive in Lviv with Pegasus. The sun is out.
We’re excited, because it’s our first time in
Ukraine. After getting our passports checked,
we pick up our suitcases, and we change our
currency into Grivna, at about 27 Grivna
to the dollar. We’ve got two ways to get into
the centre of town from the airport: taxi or
bus. We’re in luck, because a Number 48 bus
arrives right away. The bus is comfortable,
and we’re saved from having to bargain
with the cabbie. We reach downtown in 30
minutes. Our hotel is right beside the Lviv
Opera House and close to everything. We
drop our belongings at the hotel and head
straight out into the streets of Lviv.
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RYNOK MEYDANI RYNOK SQUARE

Yaşanan büyük savaşlara,
değişen yönetim biçimlerine
rağmen şehirdeki tarihi yapılar
mucizevi bir şekilde
bozulmadan bugünlere kadar
gelmiş.

LVIV COFFEE MANUFACTURE

In spite of raging wars and
changing regimes, the city’s
historical structures have come
down to us miraculously
unscathed.
Lviv, Avrupa’nın zengin bir tarihi mirasa
sahip olup da gizli kalmış şehirlerinden biri.
Yaşanan büyük savaşlara, değişen yönetim
biçimlerine rağmen tarihi yapılar mucizevi bir
şekilde bozulmadan bugünlere kadar gelmiş.
10 dakikalık bir yürüyüş sırasında, Ukrayna,
Polonya, Almanya ve Avusturya kültürlerinin
mekâna yansımasına tanık oluyorsunuz.
Lviv küçük bir şehir, tüm merkezi yürüyerek
dolaşabiliyorsunuz.
Kahve Keyfi: Kısa bir yürüyüş sonrasında
Rynok Meydanı’ndayız. Burnumuza buram
buram kahve kokuları geliyor. 10 numarada
bulunan Lviv Coffee Manufacture, Lviv
gezimizin ilk durağı. Burada kahvenin
hazırlanış aşamalarını görebiliyor, lezzet
ve sunumlarıyla muhteşem kahveler
içebiliyorsunuz. Küçük bir de not: Kafenin
içerisindeki minik merdivenlerden aşağıya inip
mahzenini
gezmeyi ihmal etmeyin.
GRAN VÍA
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Lviv is one of those European cities with
a wealth of history that has remained
a well-kept secret. In spite of raging
wars and changing regimes, the city’s
historical structures have come down
to us miraculously unscathed. During a
10-minute stroll, we see Ukrainian, Polish,
German and Austrian culture reflected in
the architecture. Lviv’s a small city, so it’s
possible to explore the entire downtown on
foot.
Coffee Time: After just a short walk we reach
Rynok Square. The scent of coffee wafts its
way towards us. At Number 10, the Lviv Coffee
Manufacture is our first stop. Here you can
watch each stage of the preparations and enjoy
a coffee whose presentation is as magnificent as
its taste. One small note: Don’t pass by a visit to
the cellar, which you reach by climbing down a
narrow stairway inside the cafe.

RYNOK MEYDANI RYNOK SQUARE
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Çikolata Zamanı: Kahveciden çıkar çıkmaz
çok “tatlı” bir bina ile karşılaşıyoruz: Lviv
Handmade Chocolate. Dört katı da çikolata
dolu bir bina burası. Hemen bir masaya
oturuyoruz ve sıcak çikolata istiyoruz. Garson
çikolata içmek yerine çikolata yememizi
öneriyor. Üzerine fındık eklenmiş, bir kâse
çikolatayı afiyetle yiyoruz.

Chocolate Time: The moment you step
out of the cafe, you’ll run into a “sweet” little
building: Lviv Handmade Chocolate. Every
floor of this four-story building is filled with
chocolate. We sit right down and order a cocoa.
The waiter recommends chocolate instead
– so we enjoy a bowl of it, with a sprinkle of
hazelnuts on top.

Akşam Yemeği: Akşam yemeğinden önce
şehir meydanında biraz geziyoruz. Her köşe
ayrı güzel, cıvıl cıvıl. İnsanlar mutlu. Saat kaç
olursa olsun, burada hayat bitmiyor. Akşam
yemeği için tercihimiz Trout, Bread and
Wine oluyor. Burası, kale yapılarının hemen
yanında, kocaman bir avluda yer alıyor. Çok
iyi alabalık ve ızgara et yapıyorlar. Ekmek üstü
atıştırmalıkları da çok lezzetli. Mutlaka 3-4
çeşit ekmeğin tadına bakmak lazım. İki kişi tıka
basa yiyip ödediğimiz fiyat ise toplam 11 TL!

Dinnertime: We do a little sightseeing in
the city square before dinner. Every corner
is beautiful in its own way. The people are
happy. No matter the hour, the city is full of
life. For dinner, we decide to try Trout, Bread
and Wine, located in a huge courtyard right
next to the castle. They do a great trout and
meat grill. Their canapés are also delicious.
You should try at least three or four different
types of bread. Two of us ate ourselves silly
for just 11 TL!

Kahvaltı Keyfi: Cumartesi kahvaltımızı
Baczewski Restaurant’ta yapıyoruz. Şehir
meydanındaki bu restoranda yer bulabilmek
için birkaç gün önceden rezervasyon yaptırmak
ya da sabah 8.30’da kapısının önünde olmak
gerekiyor.

Joy of Breakfast: We opt for Saturday
breakfast at Baczewski Restaurant. Located
on the city square, you need to make
reservations a few days in advance, or show
up at the door by 8:30 in the morning to get
a table.

Her köşe ayrı güzel, cıvıl cıvıl.
İnsanlar mutlu. Saat kaç olursa
olsun, burada hayat bitmiyor.
Every corner is beautiful in its own
way. The people are happy. No matter
the hour, the city is full of life.
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Kapıda ödememizi yapıp biletlerimizi alıyoruz.
Kişi başı 10 TL. Kadife, lacivert perdeleri
geçip, ince bir koridordan yürüyoruz. İçeri
girer girmez de zengin bir açık büfe kahvaltı
ve muhteşem bir atmosferle karşılaşıyoruz.
Kaçırılmaması gereken bir keyif!

We get tickets by paying at the door – 10 TL per
person. We pass through blue velvet curtains,
and we head down a long, narrow hallway.
We’re immediately greeted by a marvellous
atmosphere and a huge buffet breakfast. This is
definitely a treat not to be missed!

Sokaklarda: Uzun bir kahvaltının ardından
şehir gezimize devam ediyoruz. Birbirinden
etkileyici yapıları seyrederek, rotamızı şehrin
çeşitli bölgelerinde kurulan pazarlardan birine
çeviriyoruz. Burada meyve-sebzenin en güzeli,
peynirin en lezzetlisi satılıyor adeta. Pazar
çıkışı, yol üstünde gördüğümüz kulübelerde
satılan hamur işlerinin tadına bakıyor, sokak
lezzetlerini de keşfediyoruz.

Out in the Streets: After a leisurely
breakfast, we continue to explore the city. We
pass by all kinds of impressive architecture
on our way to one of the city’s assorted
neighbourhood farmers’ markets. Here you
can find the best-quality fruit and vegetables
and the most delicious cheeses. We try one of
the pastries on sale at the stands we see on the
road just outside the market, which is how we
discover some delicious street food.

Akşam Yemeği: Rynok Meydanı, 45
numarada bulunan Atlas’ta akşam yemeğimizi
yiyoruz. İlk defa bir şehrin en turistik ve
kalabalık noktasında olup da bu kadar güzel
servis yapan bir restorandayız! Burada
Ukrayna ve Doğu Avrupa mutfağından lezzetler
bulabilirsiniz. Atlas, öğle vakti kahve içmek ve
tatlı yemek için iyi bir alternatif.

Dinnertime: We have dinner at Atlas
Restaurant at Number 45 Rynok Square. It’s the
first time we’ve found ourselves in a city’s most
crowded, most “touristy” restaurant and gotten
such great service! You’ll find Ukrainian and
Eastern European cuisine here at Atlas, which is
also a good choice for a noontime coffee and cake.

LVİV SOKAKLARI LVIV STREETS
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Ukrayna, Türk
vatandaşlarından
vize istemiyor.
Ukraine does not
require a visa for
Turkish citizens.
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ST. PAUL KİLİSESİ ST. PAUL CHURCH

O n B i n Yı l l ı k
Geçmişin Lezzeti

TARSUS
T H E TA S T E O F 1 0 , 0 0 0 Y E A R S
O F H I S T O R Y: TA R S U S
Yazı / By DR. A L İ C E R R A H O Ğ L U

PEGASUS
UÇURUYOR
FLY WITH
PEGASUS

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.
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ROMA YOLU ROME ROAD

Yaklaşık 10 bin yıllık tarihiyle Tarsus,
kuşkusuz bir medeniyetler beşiği. Bölgenin
zengin mutfak kültürü de bu kadim
tarihten güç alıyor. Tarsus Belediyesi’nin
desteğiyle 21-23 Nisan tarihi arasında
gerçekleşen “Tarsus Benim-Tarsus
Hepimizin” çalışma grubunun düzenlediği
etkinlik kapsamında, Tarsus Şelalesi’nde
yer alan tarihi bir mekânda ve bölgenin
gastronomi kültürünün izinde, ülkenin
dört bir yanından yazar, sanatçı, gurme ve
Tarsus dostlarının katıldığı bir yolculuğa
çıkıldı. “Tarsus Yemekleri” kitabının
yazarı Nuran Okyay’ın öncülüğünde
hazırlanan “Gurme Yemeği” menüsüyle,
yöreye ait lezzetlerin deneyimlendiği
etkinlik vesilesiyle biz de Tarsus’u ve
mutfağını, bu etkinliğin mimarlarından
Dr. Ali Cerrahoğlu’ndan dinledik.
Kimler Geçti Bu Topraklardan...
Tarsus, Hititlerden başlayarak Asur, Fenike,
Pers ve Roma uygarlıkları boyunca bir cazibe
merkezi olmuş. Kimler gelip geçmemiş ki bu
toraklardan? Şehri, en parlak zamanlarında
Mısır’ın ünlü kraliçesi Kleopatra ile Romalı
General Marcus Antonius dahil, önemli
tarihi kişilikler ziyaret etmiş. Kleopatra ve
Antonius, Tarsus’a geldiklerinde, o zamanın
limanı olan Gözlükule’de büyük bir törenle
karşılanmışlar ve Kleopatra Kapısı’ndan
şehre girmişler.

Tarsus is unquestionably a cradle of
civilization, with it’s 10,000 years of
history. This long history has helped
to enrich the gastronomic tradition of
the region. The event “My Tarsus, Our
Tarsus”, which took place between April
21-23 with the support of the Tarsus
Municipality, brought together writers,
artists, gourmands and friends of Tarsus
from all over Turkey. They gathered at
the historic site by the Tarsus Waterfall
for a journey through the gastronomic
culture of the region. Nuran Okyay, author
of “Tarsus Cuisine”, took the lead in
preparing a gourmet meal that allowed
event participants to sample local dishes,
and we listened to Dr. Ali Cerrahoğlu, one
of the event organizers, talk about Tarsus
and its cuisine.
Many Have Crossed These Lands...
Beginning with the Hittites and continuing
throughout the Assyrian, Phoenician,
Persian and Roman periods, Tarsus has been
an attractive centre for many civilizations.
Who hasn’t crossed over these lands? In
its glory days, the city was visited by many
notables, including Egypt’s famous queen,
Cleopatra, and the Roman General Marcus
Antonius. When Cleopatra and Antonius
came to Tarsus, they were greeted with a
grand ceremony at Gözlükule, which, at the
time, was the harbour, and then they entered
the city through the Cleopatra Gate.
MAYIS / MAY 2017 • PEGASUS • 95

Seyahat ••• travel

DONUKTAŞ ROMA TAPINAĞI
DONUKTAS ROMAN TEMPLE

KLEOPATRA KAPISI CLEOPATRA GATE

GEZELİM-GÖRELİM
Places to Visit
Taşkuyu Mağarası, Tarsus Şelalesi
ve özellikle Tarsus Barajı, bu
tarihi kentin gezip görülesi yerleri
arasında. Ayrıca, dünyanın ilk
kanalizasyonlu tarihi Roma yolu da
Tarsus’ta bulunuyor.

Among the places to visit in this
historic city are the Taşkuyu Cave,
the Tarsus Waterfall, and, most
of all, the Tarsus Dam. Tarsus is
also where you’ll find the historical
Roman road built with the world’s
first sewer system.

Bugün, Kleopatra Kapısı, Tarsus’un en eski
kalıntıları arasında yer alıyor. Gözlükule ise
Tarsus’un ortasında yer alan birkaç yüz metre
uzunluğunda ve on bin yıldır üzerinde aralıksız
yerleşim olduğu için üst üste yapılaşmayla
yükselmiş bir höyük. Bölgedeki kazı çalışmaları
ilk kez 1930’lu yıllarda ABD’li arkeolog Hetty
Goldman tarafından yapılmış ve yüzeyden 36
metre aşağıya inen medeniyet izlerine rastlanmış.
Kazı çalışmaları bugün, Boğaziçi Üniversitesi
Tarih Bölümü’nden Prof. Aslı Özyar’ın
sorumluluğunda devam ediyor.
Kilikya uygarlığına başkentlik yapan Tarsus,
yetiştirdiği ünlü filozofları ve akademik
dünyasıyla da köklü bir medeniyet tarihine sahip.
Cicero da, Tarsus’tan yolu geçenler arasında;
ünlü Romalı düşünürün MÖ 51-50 yıllarında
Tarsus’ta yöneticilik yaptığı ve bu dönemde ünlü
retoriklerini kaleme aldığı biliniyor. Tarsus, dini
inançlar yönünden de önemli bir kent. Sözgelimi,
Kur’an’ın Kehf Suresi’nde geçen Ashab-ı
Kehf’in (Yedi Uyurlar) kaldığı mağara Tarsus’ta
bulunuyor. İncil’in (Yeni Ahit) yazarlarından
Saint Paul’ün Tarsus’ta yaşadığı evin kalıntıları,
bugün “Saint Paul Kuyusu” olarak önemli bir
ziyaret mekânına dönüşmüş halde. Hıristiyanlarca
önemli bir merkez olarak kabul edilen Tarsus’taki
St. Paul Kilisesi de sağlam bir biçimde bugünlere
ulaşmış bulunuyor. Kilise, Hıristiyanlarca,
Kudüs’teki Kıyamet Kilisesi’nden sonraki “en
kutsal kilise” addediliyor.
ESKİ TARSUS EVLERİ OLD TARSUS HOUSES
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KIRIK KAŞIK BEDESTENİ
KIRKKASIK BEDESTEN

Today, the Cleopatra Gate is one of the oldest
archaeological remains in Tarsus. Gözlükule,
on the other hand, is a large mound of several
hundred meters in height that rose up as a result
of the construction of one civilization on top of
another. Located right in the centre of Tarsus,
the area has been inhabited continuously for
over 10,000 years. Excavations there first began
in 1930 and were headed by the American
archaeologist Hetty Goldman, who came across
signs of civilization at a depth of 36 metres. Today,
excavations continue under the direction of
Professor Aslı Özyar of Bosporus University.
Once the home of famous philosophers and
academicians, Tarsus, the centre of Cilician
civilization, has a long and rich history. One of
the many who passed through Tarsus was Cicero,
the famous Roman intellectual who governed
Tarsus during the years 51-50 B.C., the time when
he is known to have written his famous works on
rhetoric. Tarsus is also an important city in terms
of religious belief. According to the Koran, the
Cave of the Seven Sleepers is located in Tarsus,
St. Paul, one of the authors of the Bible (New
Testament), lived in Tarsus, and the remains of
his home have become an important place of
pilgrimage known as “Saint Paul Kuyusu (St.
Paul’s Well)”. Christians also consider the St. Paul
Church in Tarsus to be an important centre of
worship. The church, which has been very well
preserved, is deemed to be “the holiest church”
in Christianity after the Church of the Holy
Sepulchre in Jerusalem.
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21-23 Nisan’da gerçekleşen
“Tarsus Benim-Tarsus Hepimizin”
adlı etkinlik kapsamında Tarsus’a
özgü eserler, iğne oyaları ve
tarihi fotoğraflar da sergilendi.
UNICEF iyi niyet elçisi “Sihirli
Flüt” Şefika Kutluer ve orkestra
şefi-piyanist Erol Erdinç’in
konseri ise etkinliği müziğe
boyadı.

Needlepoint lace, historical
photographs and other objects
belonging to Tarsus were exhibited
as part of the event “My Tarsus,
Our Tarsus” that took place
between April 21-23. The exhibit
was brightened up with music from
UNICEF Good-Will Ambassador
Şefika “The Magic Flute” Kutluer
and conductor-pianist Erol Erdinç.

ULU CAMİİ ULU MOSQUE

Farklı Kültürlerin
Lezzetleri Bir Arada
Tarsus, birçok dini ve etnik ögenin bir araya
gelip Anadolu kültürüyle harmanlandığı bir
mutfağa sahip. Mesela zeytinyağlı ve sebze
yemekleri, Girit mutfağından gelirken,
bulgurlu ve tahinli yemeklerle birlikte bazı
tatlılar, Arap mutfağından izler taşıyor.
Hamur işleriyle birlikte yortu zamanı
yapılan tatlıların bir kısmında ise Hıristiyan,
özellikle de Rum mutfağının etkisi var.
Tarsus’u adımlarken, mutfağının Akdeniz,
Anadolu ve Orta Doğu mutfaklarının leziz
bir sentezi olduğunu akıldan çıkarmamak
gerekiyor.
Tarsus mutfağında geleneksel el kıymasından
yapılan Tarsus kebabının ve fındık
lahmacunlarının ayrı bir yeri var. Ayrıca, içli
köfte, sini köftesi, sarımsaklı köfte, mumbar
dolması, kuru patlıcan dolması, lahana
sarması da denemeniz gereken lezzetler
arasında yer alıyor. Sıcak ve bol tereyağlı
sunumuyla humus yemeği, bambaşka
bir lezzete sahip. Ciğer tantuni, ıspanaklı
yemekler, dulavrat çorbası, fırın işi börek ve
tarator da Tarsus mutfağının özel lezzetleri.
Tatlılarda ise Tarsus çöreği, mamulü ve
kurabiyesi ile kerebiç, karakuş ve cezeryeyi
saymadan geçemeyiz.
Tarsus, tarihi, dini ve kültürel zenginliğinin
yanı sıra damak çatlatan mutfağıyla da
çekiciliğini sürdüren eşsiz bir belde.
ANTİK YOL ANCIENT WAY
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BERDAN BARAJI
DAM BERDAN

Tastes of Different Cultures
All Rolled Into One
The cuisine of Tarsus is a blend of several
religious and ethnic elements brought together
with Anatolian culture. For example, the olive
oil and vegetable dishes originate in the cuisine
of Crete, whereas dishes using bulgur and tahini
as well as some desserts are a remnant of Arab
cuisine. There is also a Christian influence,
especially that of Greek Orthodox cuisine, which
can be seen in the pastries and in some desserts
made for religious feasts. When you head to
Tarsus, you should bear in mind that its cuisine
is a delicious synthesis of Mediterranean,
Anatolian and Middle Eastern cuisines.
Tarsus kebab, traditionally made with handground meat, and “findık lahmacun (flatbread
topped with meat and onions)”, hold a special
place in the cuisine of Tarsus. Among the other
delicacies you should try are “içli köfte (bulgur
stuffed with ground beef)”, “sini” meatballs,
garlic meatballs, “mumbar dolması (stuffed
sheep sausages)”, stuffed dried eggplant and
stuffed cabbage. Hummus, served hot with
melted butter, is a different delight. Other
Tarsus specialties include liver wraps, spinach
dishes, burdock soup, baked savoury pastries
and tarator dip. And for dessert, there are Tarsus
croissant, “mamulü”, cookies with “kerebiç”,
“karakuş” and “cezerye (carrot helva)”.
Tarsus is a unique city that is appealing for
its delicious cuisine as well as its historical,
religious and cultural treasures.
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KUZEY KIBRIS’IN EN
DERİN SIRRI: BAFRA
NORTHERN CYPRUS’S BEST KEPT SECRET: BAFRA
Hiç bitmeyen eğlencesiyle tanıdığımız
Kıbrıs’ın bu kez bambaşka bir yönünü
keşfediyoruz. Masmavi, berrak denizi, incecik
kumları ve dokuz kilometrelik plajıyla Bafra
Köyü, aklınızdaki Kıbrıs imajını değiştirecek.
We know Northern Cyprus as a place for non-stop
entertainment. Now, we’re discovering a brand
new side to the island. With its clear, bright, blue
sea, the finest of sand, and nine kilometres of
beach, Bafra Village will change the image you
have of Northern Cyprus.

Yazı / Text P E G A S U S B L O G A R Ş İ V İ / A R C H I V E

PEGASUS
UÇURUYOR
FLY WITH
PEGASUS

İstanbul
Sabiha Gökçen
Havalimanı’ndan
Lefkoşa’ya
haftanın her günü
her şey dâhil
109,99 TL’den
başlayan fiyatlarla
uçabilirsiniz.
You can fly to
Nicosia from
İstanbul Sabiha
Gökçen Airport
with Pegasus’ daily
flights; all-inclusive
prices start at
109.99 TL.
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“Çok değil, sadece 2-3 gün, temiz ama tertemiz;
hani şöyle laciverte çalan bir renkte ve berrak bir
denizde yüzmek için neler vermezdim!” cümlesini
(ya da aşağı yukarı bununla aynı anlama gelen
herhangi bir cümleyi) aşkla, şevkle, tutkuyla
kuranlardan mısınız siz de? Kurun cümlenizi,
çekinmeyin! Bu istek, yoğun çalışan herkesin en
makul haykırışı olarak kabul ediliyor günümüzde.
Ama bilin ki, çok zor değil kalkıp gitmek ya da
gitmeye karar vermek. Mesele, nereye gideceğini
bilmek! Şimdi, bilmeyenlere öyle bir yerden
bahsedeceğiz ki, o cümlede geçen “laciverte çalan
renk ve berraklığın” zirve noktasından haberdar
olacaklar şu fani ömürlerinde. Hani şarkıda da
diyor ya: “Altı üstü bir bilet parası, haydi koş gel
bir cennet burası”, işte tam olarak öyle. Kuzey
Kıbrıs’a uçak biletinizi aldığınız gibi, bu keşif dolu
serüvene başlayabilirsiniz.
Otel teferruattır, asıl olan içilesi denizidir!

Tamam, otelin konforu ve hizmeti çok da
yabana atılacak şeyler değil elbette ama şair
diyor ki “Ey yolcu! Öyle bir denizde yüzeceksin
ki bunun sarhoşluğuyla gerekirse bir taşı yastık
yapıp yatmaya da razı olacaksın.” Çünkü
burası Bafra! Burada denize girmek neredeyse
Maldivler’de ya da Seyşeller’de denize girmekle
eş değer. Bir kere Bafra’nın koyu mavi ve berrak
denizinde yüzdükten sonra bir daha siz eski
siz olmayacaksınız! Mümkün olsa denizi alıp
yanınızda götürmek, hiç olmadı bir bardağa
doldurup içmek isteyeceksiniz.

“What I wouldn’t give to spend just two or
three days swimming in a perfectly clean sea
with waters of the clearest, darkest blue!” Are
you one of those people who have uttered these
words (or something similar) with all the love,
enthusiasm and passion in the world? Don’t be
shy, go ahead and say them again! Nowadays,
the wish expressed in them is considered a most
reasonable thing for anyone with a hectic work
pace. The thing is, deciding to just pick up and
go, or even actually going, isn’t all that hard; the
hard thing is knowing where to go! For those who
don’t know, we’re going to tell you about a place
where you’ll get to experience those “clearest,
darkest blue” waters you desire. You know how
the song goes: “Work for a ticket, rush over here,
it’s paradise”. Well, that’s exactly right. Starting
out on your exploratory adventure is as easy as
purchasing plane tickets to Northern Cyprus.
The hotel’s just a detail; it’s the sea that
counts! Okay, okay: the comfort and service of a

hotel are nothing to sniff at, but as the poet says:
“Hey, traveller! The sea you’ll swim in is such
that, in ecstasy, you’ll be willing to use a stone
for a pillow.” Because this is Bafra! Swimming
in the sea here is like swimming in the sea in the
Maldives or the Seychelles. Once you’ve been in
the deep blue, clear waters by the village of Bafra,
you’ll never be the same again! If you could you’d
want to bring it back home with you, or at least
fill up a glass and drink down the sea.
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Nerede ki bu Bafra?

Kuzey Kıbrıs’ın Mağusa ilinin İskele
ilçesine bağlı bir köy Bafra. Kıbrıs haritasını
gözünüzün önüne getirdiğinizde, hani
kuzeydoğuya doğru ok gibi uzanan kısmı var
ya, işte orada. Merkezden uzakta ve Bafra
Turizm Bölgesi çalışması kapsamında yapılan
otelleri saymazsak, kuş uçmaz kervan geçmez
bir yerde. İyi ki de öyle. Denizini bu kadar
eşsiz kılan şey de bu ıssızlık. Kıbrıs Ercan
Havalimanı’na indikten sonra yolun keyfini
çıkarmaya bakın, biraz uzun çünkü.
Bu bölgede konaklamak için tercih
edilebilecek, iki büyük otel bulunuyor.
Otellerin önünde göz alabildiğine uzanan altın
kumlu plaj ve denizin ortasına kadar uzanan
iskeleler, bu dünyayla bağlantınızı koparıp
atıyor ve kendinizi bir masal kahramanı gibi
hissettiriyor.
Hadi plan yapalım!

Madem öyle, şimdi, en yakın müsait tarih
için hemen flypgs.com’dan Kuzey Kıbrıs’a
ucuz uçak bileti alıyoruz, hemen ardından
da bütçemize ve hayalimize en uygun otelde
yer ayırtıyoruz. Daha sonra, eğer varsa otelin
ulaşım imkânlarından yararlanıyoruz ya da
bölgeye servis imkânlarını öğreniyoruz; o
da olmadı, bir araç kiralıyoruz. “Çok değil,
sadece 2-3 gün” demiştik ya, “long weekend”
denilen uzun hafta sonunda, Bafra’ya
imzamızı atmak üzere yola koyuluyoruz.
“Kıbrıs güneşi başka şeye benzemez”
diyerek, koruyucu güneş kremlerimizi de
yanımıza almayı unutmuyoruz.
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Where is this Bafra?

The village of Bafra is in the Iskele District of
the Northern Cyprus city of Famagusta. When
you pull out a map of Cyprus, you know that
part that sticks out like an arrow pointing
northeast? That’s it, over there. It’s far from
the centre that other than at the hotels built
as part of the Bafra Tourism Region, you won’t
see a crow flying overhead or a camel caravan
moving down below. And that’s a good thing
– because it’s the isolation that keeps the sea
clean. Plan on enjoying yourself on the way
out here from Ercan Airport, because the
road’s a bit of a long.
There are two grand hotels for anyone looking
for accommodations in this area. The golden
sand beach and lengthy pier jutting out over the
water will let you lose touch with this world and
make you feel as if you’re in a fairytale.
Hey, let’s make a plan!

Well, if that’s how it is, we’re going to check
out flypgs.com and get plane tickets to free,
and as soon as that’s taken care of, we’re
reserving a room in the hotel that best fits
our budget and our dreams. After that, we’ll
find out if the hotel has its own transfer
service or if there’s one serving the area, and
if not, we’ll rent a car. “Not for very long,
just two or three days” is what we said, just
a “long weekend” that will let us head out
to Bafra and make our presence known. As
they say, “There’s nothing like the Cyprus
sun” – so we’ll make sure not to forget our
sunscreen.

FlightPoints

Cabin Baggage

Pegasus, Kuzey Kıbrıs hatlarına
özel yenilikler sunmaya devam
ediyor. Pegasus Nisan ayından
itibaren dış hatlarda sadece
kabin bagajıyla seyahat eden
misafirlerine özel sunduğu Süper
Eko Paket seçeneğini Kuzey
Kıbrıs hatlarında da devreye
aldı. Pegasus’un flypgs.com’dan
alınacak biletler için geçerli
olan ve en uygun fiyatlarla
uçma imkânı sunduğu Süper
Eko Paket’i tercih eden Kıbrıslı
misafirler, maksimum 8 kg
ağırlığında 1 adet kabin bagajı ile
uçabiliyor.

Special developments are
continuing on Pegasus’s Northern
Cyprus routes. The Basic
Package, available since April
for guests flying on international
routes with cabin baggage only, is
now available on flights to Northern
Cyprus. The Basic Package offers
the best prices to guests who
purchase their tickets to Northern
Cyprus through flypgs.com. Guests
flying with the Basic Package
can fly with one carry-on bag
weighing up to 8 kg.
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A Variety of
Entertainment

SEYAHAT TRAVEL

ÇEŞIT ÇEŞIT

EĞLENCE

Yazı / By Ş U L E K Ö K T Ü R K

Tema parklar ve
eğlence merkezleri…
Buralarda
çocuklaşmamak
imkânsız.

Theme parks and
entertainment
centres...
They bring out the
child inside everyone.
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Bir sürü elektrikli oyuncak…
Kimi sakin sakin eğlendirir sizi, kimi
bir anda 100 metre yukarıya çıkarıp
ardından aynı hızla aşağıya indirir. Adrenalinin binbir çeşidi,
çılgınlığın bir diğer adı… Eğer korkunuzu yenip denemişseniz,
“Bir kez daha, bir kez daha!” derken gün biter, farkına varmazsınız.
Eğlence merkezlerini ziyaret etmek için en güzel zaman belki de,
güneşin içinizi ısıttığı ama henüz su kenarında olma isteği uyandırmadığı
bahar ayları. Bu bahar İstanbul’daysanız, çocuklarınızla bu deneyimi
yaşamanın tam zamanı.

A bunch of electric toys... Some entertain you quietly, others suddenly
toss you 100 metres in the air – and then just as quickly pull you back
down. It’s 1,001 types of adrenalin, crazy by another name... If you
conquer your fears and give it a try, the day will fly by before you
know it, and you’ll still be saying, “One more time! One more time!”
Perhaps the best time to visit an amusement park is in the spring,
when the sun has warmed your insides, but hasn’t yet awoken your
desire for the seaside. If you’re in Istanbul this spring, now’s the
perfect time to try out one of these parks with your kids.
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Vialand

İstanbul’da eğlence parkı
denince akla ilk gelen ve her
çocuğun hayallerini süsleyen
yer Eyüp’teki Vialand,
dünyadaki örnekleriyle
yarışan parklarımızın başında
geliyor. “Ailece sınırsız
eğlence” konsepti ile 7’den
70’e herkesin eğlenceye
doyabileceği Vialand’de,
“Nefeskesen”, “360”, “Jet
Ski”, “Maceraperest”, “Adalet
Kulesi” gibi ünitelerde
adrenalin doz aşımına
uğrayabilirsiniz.

CNN International tarafından
dünyanın en iyi dördüncü Roller Coaster’i
seçilen “Nefeskesen”, üç saniyede 110
kilometre hıza ulaşıyor. “Buz Devri” ve “Angry
Birds” 4D sinema ve simülasyon üniteleri ile
“Gumball”, “Powerpuff Girls”, “Adventure Time”
gibi sevilen programların canlı şovlarının da
aralarında bulunduğu 30’u aşkın ünite, çocuklar
için alternatif eğlence seçenekleri sunuyor.
Vialand’de ayrıca, 60.000 bin ağaç ve 60.000 m²
çim alanı bulunuyor. Yeşil ve eğlence bir arada,
işte baharda kaçmaz bir aktivite.

Voted the fourth-best roller coaster in the world
by CNN International, “Breathtaker” reaches a
speed of 110 km in three seconds. With more
than 30 rides, Vialand offers kids their pick of
all kinds of alternative entertainment, with rides
like “Ice Age”, “Angry Birds”, 4D cinema and
simulators, and live shows of popular series like
“Gumball”, “Powderpuff Girls” and “Adventure
Time”. What’s more, Vialand also has 60,000
trees and 60,000 m2 of grassy lawns. The
combination of greenery and entertainment
makes this an unmissable activity for the
springtime.

Vialand in Eyüp is every child’s
dream and the first place that
comes to mind when you think of
theme parks in Istanbul. It’s also
at the top of the list of theme parks
in Turkey that can compete on
an international level. “Endless
Family Entertainment” is the
motto at Vialand, which promises
fulfilling entertainment for
everyone from seven to 70. You
can get your fix of adrenaline
with rides like “Breathtaker”, “Jet
Ski”, “Adventurer” and “Tower of
Justice”.

İstanbul Akvaryum
Istanbul Aquarium

Florya’da bulunan İstanbul Akvaryum,
Karadeniz’den Pasifik’e uzanan toplam
17 tema ve bir adet yağmur ormanından
oluşan güzergâhıyla sizi ayrı bir dünyaya
götürüyor. Amazon yağmur ormanı deneyimi
yaşayabileceğiniz Akvaryum’da, birçok
simülatör, eğlenceli zamanlar sunuyor.
Eğlencenin yanına biraz adrenalin eklemek
isterseniz, içinde beş bin canlının yaşadığı
ana tank içerisinde köpekbalıkları ve
vatozlarla birlikte dalabilirsiniz. 30 dakikalık
dalış sonrasında, İstanbul Akvaryum’dan bir
de dalış sertifikası alıyorsunuz.
Located in Florya, the Istanbul Aquarium takes
you to another world, with exhibits spanning
17 different themes from the Black Sea to the
Pacific Ocean, including a rain forest. You
can experience the Amazon rain forest at the
Aquarium, which includes several simulators that
make for an entertaining day. If you want to add
some adrenaline to your fun, you can dive into the
main tank, which contains 5,000 living creatures,
including sharks and manta rays. At the end of a
30-minute dive, you’ll even get a diving certificate
from the Istanbul Aquarium.
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Viasea

İstanbul Tuzla’da, Viaport
Marina içerisindeki Viasea,
“Akvaryum”, “Tema Park” ve
“Entertainment” olmak üzere üç
ana bölümden oluşuyor. İlk “iklim
temalı akvaryum” olan ve 12 bin
deniz canlısını içinde barındıran
Viasea Tema Park Akvaryumu’nu
çocuklarınızla birlikte gezerken,
en az onlar kadar heyecanlanıp
şaşırabilirsiniz. Tema Park
bölümünde yer alan; iki saniye içinde
110 kilometre hıza ulaşıp sizi 55
metre yukarıya çıkaran, sonra aynı
hızla aşağı çakılıyormuş hissi yaşatan
ve yine aynı hızla bir kilometre
boyunca defalarca döndüren “Red
Fire Coster”da ise çılgınlığın
zirvesine ulaşabilirsiniz. Cesaretiniz
varsa parktaki “Torpido” ve “Girdap”
gibi ekstraları da deneyebilirsiniz.
Bunlar için yaşı uygun olmayan
çocuklarınız ise eğlence alanındaki
küçük ve sakin oyuncaklarla,
kendilerine göre çılgınca bir gün
geçirebilir!

Miniatürk

Viasea, located inside the Viaport
Marina in Istanbul’s Tuzla, has three
main sections: “Aquarium”, “Theme
Park” and “Entertainment”. You’ll be
just as excited and surprised as your
kids when you visit the Viasea Theme
Park Aquarium, which is Turkey’s
first “climate-centred aquarium” and
is home to 12,000 sea creatures. The
Theme Park section includes the “Red
Fire Coaster”, which could take you
to the heights of insanity. The roller
coaster reaches speeds of 110 km in
two seconds as it carries you up 55
metres in the air, and then shakes you
up as it brings you back down at the
same speed – and it repeats this again
and again along a 1-km-long track.
If you’ve got the courage, you could
try the extras like “Torpedo” and
“Vortex”. Children who might be a bit
too young for these rides can spend
their time at the smaller, calmer
activities in the entertainment centre
for a “wild” day of their own.

Tarihi ve kültürel mirasımıza ait
pek çok eser, minnacık olmuş, bir
parka sığmış! İşte, bir çocuğun fazla
yorulmadan ve sıkılmadan Türkiye’yi
ve önemli değerlerini tanıması
için ideal bir gezi alanı. Sütlüce’de
bulunan Miniatürk’te, İstanbul’dan
61, Anadolu’dan 59 ve bugün Türkiye
sınırları dışında kalan Osmanlı
coğrafyasından 12 eser olmak üzere,
1/25 oranında küçültülmüş 132 mimari
eser bulunuyor.
Many of Turkey’s historical and cultural
legacies have been miniaturized and fit into
a park! This is an ideal place for children
to wander around and get to know Turkey’s
important sites without getting too tired
or bored. Located in Sütlüce, Miniatürk
contains versions of 132 architectural
works that have been reduced to 1/25 their
actual size, including 61 from Istanbul, 59
from Anatolia, and 12 from places outside
of Turkey that were once in the Ottoman
domain.
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Legoland

Bayrampaşa’da 3.000 m²’lik
bir alana kurulmuş, çocukların
oynamaktan bıkmadığı oyuncaklar
olan legolarla donatılmış bir
merkez Legoland Discovery
Centre İstanbul. Son yıllarda
çocukların ve çocuklarıyla
birlikte eğlenerek vakit geçirmek
isteyen ebeveynlerin favorileri
arasına giren Legoland,
çocukların merakını kamçılıyor,
yaratıcılıklarını geliştiriyor.
Çocukların kendi eserlerini
ellerine aldıklarında yüzlerinde
beliren gülücükler ise her
ebeveynin görmek isteyeceği
mutluluk anlarına işaret ediyor.
Legoland’da tam iki milyon adet
lego bulunuyor.

The Legoland Discovery Centre Istanbul
is set on a 3,000 m2 in Bayrmpaşa and
is equipped with the Lego toys that kids
never get enough of. In recent years,
Legoland has become a favourite of
children and of parents who want to enjoy
themselves together with their children.
Legoland stokes kids’ curiosity and
develops their creativity. Children’s faces
light up when they take hold of the things
they’ve created, and their smiles are the
signs of happiness that parents live for. In
total, there are two million Lego pieces at
Legoland.

İstanbul’daki birçok lunapark kapanırken
1992 yılından bu yana ayakta kalmayı
başarmış, her dem büyüleyen bir eğlence
merkezi Bostancı Lunapark’ı. Şehrin
karmaşasında, trafikte boğuşurken
aniden karşınıza çıkan rengârenk
ışıklarıyla, hareketli oyuncaklarıyla,
şen kahkahalarıyla ruh hâlinizi aniden
değiştiriverir, hemen içinde olmak
istersiniz onun. Belki oyuncakları
yarışamaz yeni nesil aletlerle ama her
zaman görkemlidir ışıkları. Bostancı
Gösteri Merkezi’nin yanında olması ise
daima güzel bir etkinliğe davet gibidir.
Even as many of Istanbul’s amusement parks have
closed their doors, the always amazing Bostancı
Lunapark has been able to remain standing since
1992. While you’re drowning in traffic in the midst
of the city confusion, your spirit will suddenly lift
as you see the colourful lights and moving rides
and hear the merry laughter that makes you want
to head straight inside. Maybe the rides can’t
compete with the new generation of attractions,
but the lights are always magnificent, and
with its location right next door to the Bostancı
Performing Arts Centre, it’s as if you’ve got an
open-ended invitation.
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Nostaljiye Selam Olsun!

Bostancı Lunaparkı
Say “Hello” to Nostalgia!

Bostancı Fun Fair
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FESTİVAL FESTIVAL

Gökyüzü
Uçurtmaya
Boyanıyor!
İstanbul Maltepe sahilinde gökyüzü, 20-21 Mayıs tarihlerinde
dünyanın en ilginç uçurtmaları ile renkleniyor. İstanbul
Uçurtmacılar Derneği’nin verdiği teknik destekle, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen
İstanbul Uluslararası Uçurtma Festivali’ne, uçurtmanın
doğduğu ülke olarak kabul edilen Çin başta olmak üzere,
Hindistan, Sri Lanka, Kamboçya, Vietnam, Tayland, Malezya,
Yeni Zelanda, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve Kuveyt’ten
ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve uçurtma uzmanları
katılıyor. Ülkelerin kültürlerini yansıtan farklı boy ve
şekillerdeki ilginç uçurtmaların görücüye çıktığı festivalde,
15 bin uçurtma da ücretsiz olarak dağıtılıyor. Bu mutluluk
verici manzarayı kaçırmak istemiyorsanız, 20-21 Mayıs’ı
ajandanıza işaretlemenizi öneririz. U C U R T M A D U N YA S I . C O M

UÇCURTMA
FESTIVALI

KITES FILL UP THE SKIES!
The most interesting kites will be filling up the skies
above the shores of Istanbul’s Maltepe as part of the fifth
Istanbul International Kite Festival taking place on May
20-21. The festival, organized by the Istanbul Metropolitan
Municipality, with technical support from the Istanbul
Kite Association, will include NGO representatives and
kite experts from India, Sri Lanka, Cambodia, Vietnam,
Thailand, Malaysia, New Zealand, the United States,
England, Germany, France, Kuwait and above all China,
where kite-flying is believed to have originated. Kites of all
different shapes and sizes reflecting the different national
cultures come out for the festival, during which
15,000 kites will be given away for free. To make sure
you don’t miss this joyous display, make sure you mark
down the dates on your calendar now. U C U R T M A D U N YA S I . C O M
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DUVARDA
MARSHALL SİL-PAK VARSA
BIRAKIN O EĞLENSİN.

SİLİP GEÇMEK
Ç
BU KADAR KOLAYSA BİZDEN BİLİN.

Marshall Sil-Pak

Sıradan boya

Marshall SİL-PAK®’ın silinebilirliğinin, bağımsız laboratuvarlarca yapılan
testler sonucunda silikon içeren, mat, sınıf 2 yaş ovalama direncine sahip
Marshall iç cephe boyasına göre 10 kat daha fazla olduğu kanıtlanmıştır.
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ATÖLYE WORKSHOP

Model Uçak Atölyesi
MODEL PLANE WORKSHOP
Hangi çocuğun uçmaya merakı yoktur ki? Hava
Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde, Türk havacılık
tarihinin, en eskisinden günümüze kadar uzanan
uçak örneklerinin sergilendiği Yeşilköy’deki İstanbul
Havacılık Müzesi, hem 8-16 yaş grubundaki çocuklar
hem de yetişkinler için çeşitli etkinlikler düzenliyor.
Katılımcılar, C-160 kargo uçağı içerisinde drone pilotu
eşliğinde drone uçurma ve simülasyon sistemleri ile
uçuş keyfi yaşarken, “Model Uçak”, “3 Boyutlu Tasarım/
Baskı” ve “Arduino Giriş ve Elektronik Devre Tasarım”
atölyelerinde uçuş bilgilerini artırıyor. Etkinlikler, Mayıs
ayında da devam ediyor.
What child isn’t curious about flight? Located in Istanbul’s
Yeşilköy, the Flight Museum, a part of the Turkish Air
Forces, exhibits examples of aircraft from the earliest
days of Turkish aviation history up until the present day.
The museum also offers a variety of workshops for
children ages 8-16 as well as adults. Participants can
fly a drone inside a C-10 cargo plane together with a
drone pilot, experience the exhilaration of flight through
simulation systems, and increase their knowledge of
aviation with “Model Plane”, “3-D Design/Printing” and
“Introduction to Arduino and “Electronic Circuit Design”
workshops. Activities are ongoing throughout the month
of May. H H O . E D U .T R

İçindeki Sanatçıyı Çıkarın
BRING OUT THE ARTIST INSIDE
Masterpiece Kids, düzenlediği çeşitli atölyelerle tüm
çocukların içindeki sanatçıyı ortaya çıkarmaya davet
ediyor. Çocuklar, bu atölyelerde uzman ressamların
yönlendirmesiyle hayallerindeki “zürafa”, “dinozor”,
“penguen” ya da “uzay roketi”ni yaratırken, aile
seansları da ebeveynlerin bu anlara tanık olmasını
sağlıyor. Masterpiece Kids etkinlikleri, 6, 13, 20 ve 27
Mayıs’ta Ankara’da gerçekleştiriliyor.
The workshops organized by Masterpiece Kids invite all
children to bring out the artist inside them. Children get
to create giraffes, dinosaurs, penguins and rocket ships
from their imagination under the direction of professional
painters, and their parents can witness these moments
in the family sessions. Masterpiece Kids activities take
place in Ankara on May 6, 13, 20 and 27.
MASTERPIECEKIDS.CO
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Zeytin Çekirdekleri
Büyümeye
Devam Ediyor
Balıkesir, Ayvalık Belediyesi’nin ilçedeki çocuk ve gençlerin
sosyal gelişimlerini sağlamak için 2014 yılında hayata geçirdiği
ve bugüne kadar 1.100 çocuğa erişen Zeytin Çekirdekleri Projesi
büyümeye devam ediyor. Pegasus’un da, büyük şehirlerden
gelen gönüllü eğitmenlerin Edremit ve İzmir havalimanlarına
ücretsiz ulaşmalarını sağlayarak katkıda bulunduğu Zeytin
Çekirdekleri Projesi ile çocuklar, başta ücretsiz müzik, sanat
ve spor eğitimi olmak üzere, yaz ve kış okulları ile sosyal
gelişimlerine destek programlarında kendilerini geliştiriyor.
4-7 Mayıs tarihlerindeki Ayvalık Tiyatro Festivali, 7-14 Mayıs
tarihlerindeki Ayvalık ArtClan Sanat Çalıştayı ve 27-28 Mayıs
tarihlerindeki ÇYDD Türkan Saylan Çocuk Şenliği, Zeytin
Çekirdekleri’nin Mayıs ayında katılacağı etkinlikler arasında yer
alıyor. Ayrıca, Zeytin Çekirdekleri & Chromas Korosu, 29 Mayıs’ta
İstanbul Boğaziçi Üniversitesi’nde “Hayallerim Var Sesimde” isimli
özel bir konser veriyor. Zeytin Çekirdekleri Korosu, Nisan ayında
da, projenin yakaladığı başarının sevincini Pegasus çalışanları ile
paylaşmak için Pegasus’un Genel Müdürlüğü’nde bir konser verdi.
ZEYTINCEKIRDEKLERI.ORG

PEGASUS
UÇURUYOR
FLY WITH
PEGASUS

İstanbul
Sabiha Gökçen
Havalimanı’ndan
Balıkesir-Edremit’e
haftanın her günü
her şey dâhil
59,99 TL’den
başlayan fiyatlarla
uçabilirsiniz.
You can fly to
Balıkesir-Edremit
from İstanbul Sabiha
Gökçen Airport
with Pegasus’ daily
flights; all-inclusive
prices start at
59.99 TL.
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OLIVE SEEDS CONTINUE TO GROW
The Olive Seeds project of the Ayvalık Municipality in
Balıkesir is designed to promote the social development of
children and youth. Since its inception in 2014, the project
has reached 1,100 children, and it continues to grow.
Pegasus contributes to the project by providing free airfare
to and from the Edremit and Izmir airports for the project’s
volunteer instructors. The Olive Seeds project supports
children in their social development through educational
programs offered over the summer and during the school
year. The free program includes courses mainly in music,
art and sport.
Among the events that the Olive Seeds are involved in this
May are the Ayvalık Theatre Festival (May 4-7), the Ayvalık
ArtClan Art Workshop (May 7-14) and the ÇYDD Türkan
Saylan Children’s Festival (May 27-28). In addition, the Olive
Seeds and Chromas Choir will be giving a special concert
entitled “My Voice is Filled With Dreams” at Bosporus
University in Istanbul on May 29. In April, the Olive Seeds
Choir was able to share the joy of the project’s success
with Pegasus employees in a performance at the airline’s
General Directorate.Z E Y T I N C E K I R D E K L E R I . O R G
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U-Turn
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online shopping

ronline.com.tr
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Covus
design
can nergiz

Çocuk ••• kids
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ARKADAŞIM NASREDDİN HOCA
Çocuklar için halk kültürünü ilgi çekici
ve anlaşılır kılan derleme çalışmalarına
imza atan yazar Süleyman Bulut,
bu kez Anadolu kültürünün önemli
figürlerinden Nasreddin Hoca’nın
hikâyelerini derledi ve çocuklar için
yeniden kaleme aldı. Birbirinden anlamlı
ve eğlenceli bu hikâyelerin bulunduğu
kitap, Can Çocuk’tan çıktı.
MY FRIEND NASREDDİN HOCA
Süleyman Bulut’s easy-to-understand
anthologies will awaken children’s
interest in folk culture. This time, Bulut
has collected stories about Nasreddin
Hoca, one of the important figures in
Anatolian history, and rewritten them for
children. Published by Can’s children’s
division, the stories in this book are
entertaining and full of meaning.

HEIDI Alp Dağlarında dedesi ile
yaşayan ve arkadaşı Peter’le
birlikte doğayı keşfeden Heidi’nin,
her nesilden çocuğun ilgisini
cezbeden öyküsü, bu kez Tiyatro
Mie tarafından sahneye taşınıyor.
Salim Dörtcan’ın uyarlayıp
yönettiği oyun, 7 Mayıs’ta İstanbul
Caddebostan Kültür Merkezi’nde.
HEIDI Every generation of children
loves the story of Heidi, who lives
in the Alps with her grandfather
and discovers nature together with
her friend Peter. Now, Tiyatro Mie
is bringing the story of Heidi to
the stage. Adapted and directed
by Salim Dörtcan, the play will
be performed in Istanbul at the
Caddebostan Cultural Centre
on May 7.
tiyatromie.com

beyazperde.com
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NANE ILE LİMON Günün birinde
bir profesör birbirinden farklı
güçlere sahip, çok akıllı üç oyuncak
yapar. Bunlar Nane, Limon ve
Biber’dir. Çocukların severek takip
ettiği çizgi film “Nane ile Limon”un
sinema uyarlamasını İffet Günay
Koker yönetmiş. Film, 12 Mayıs’ta
gösterimde.

CANIM KARDEŞİM MÜZİKALİ
Ekranların sevilen çizgi dizisi “Canım
Kardeşim”, tiyatro sahnesinde
çocuklarla buluşmaya devam
ediyor. Bu neşeli, müzikli oyunu
Mayıs ayında, İstanbul, Antalya,
Muğla, Sakarya, Trabzon, Gaziantep
ve Hatay’da çeşitli sahnelerde
izleyebilirsiniz.

MINT AND LEMON One day a
professor creates three very
intelligent toys, each with a different
power. Their names are “Nane (Mint)”,
“Limon (Lemon)” and “Biber (Pepper),
and children love to watch them on TV.
As of May 12, they can watch them on
the big screen in the “Nane ile Limon”
movie, directed by İffet Günay.

CANIM KARDEŞIM THE MUSICAL
The “Canım Kardeşim” cartoon
series that kids love to watch on
television is now waiting for them
on stage. You can catch this upbeat
musical at various theatres in
Istanbul, Antalya, Muğla, Sakarya,
Trabzon, Gaziantep and Hatay during
the month of May.

gergedanyapim.com
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ÇOCUKLA TEK BAŞINA SEYAHATE ÇIKACAK EBEVEYNLERE TAVSİYELER

SUGGESTIONS FOR PARENTS PLANNING ON A HOLIDAY WITH THEIR CHILDREN
Çocuğunuzla birlikte değişik bir şeyler yapmak
istiyorsunuz. İkinizin baş başa çıktığı bir seyahat
gibi mesela. İkinizin de unutulmaz bir seyahat
tecrübesi yaşaması için rotanızı belirleyip
Pegasus’tan uçak biletlerini kontrol ettikten sonra
söyleyeceklerimizi dikkate almanızda fayda var.

You want to do something different with your
child. Something like a holiday for just the two of
you, for example. For an unforgettable travel
experience for you both, go ahead and plan your
route, check out Pegasus’s flights, and once that’s
done, it will help to look over what we’ve got to
say on the subject.

Yazı / By P E G A S U S B L O G İllüstrasyon / İllustration Y A V U Z A Y D I N

ONU PLANA DAHİL EDİN

INVOLVE THEM IN PLANNING
Seyahate gitmek için onu
teşvik etmek istiyorsan
ız, seyahat öncesi
süreçte mutlaka onunla
birlikte hareket etmelis
iniz. Gideceğiniz kenti
belirledikten sonra ara
ştırmaları onunla birlikt
e yapmanız ve merak
ettiğiniz yerleri neden
merak ettiğinizi ona anl
atmanız, çocuğunuzu
heyecanlandıracaktır.
Eğer yaşı uygunsa, ond
an da araştırma
yapmasını isteyebilir ve
onun bulduklarını da pla
na dâhil edebilirsiniz.
Bu adım, yanınızda sür
ekli sıkılan minik bir gez
gin değil, seyahate hız
uyum sağlamış bir turist
la
görmenize neden olacak
tır.
If you want to encourage
your child to go with you
on a holiday, then it’s
absolutely necessary to
involve them in planning
your trip. Once you’ve
picked your destination,
researching it together and
explaining why you’re
interested in certain places
will get your child excited
about your trip. If your
child is old enough, you
can have him or her do
some research, and includ
the things s/he has discov
e
ered in your itinerary. Thi
s step will ensure that
rather than a continually
whining little tourist by you
r side, you’ve got a little
explorer who quickly adj
usts to travel.

122 • PEGASUS • MAYIS / MAY 2017

Bilgi ••• info

ONUN ZEVKLERINE ÖNCELIK VERIN
GIVE THEIR WISHES PRIORITY
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SAĞLIĞINA DIKKAT EDIN

TAKE CARE OF THEIR HEALTH
ikliği çarptı”. Bu cümleyi
Hep duyduğumuz bir cümle vardır: “Hava değiş
Seyahat öncesi
söylememek için önlem almanızda yarar var.
yardımcı olabilir.
size
a
yaptıracağınız bir sağlık kontrolü, bu konud
yanınızdan
onu
varsa
ilaç
bir
Çocuğunuzun düzenli kullandığı
bandı gibi
yara
ücü,
düşür
ateş
,
kesici
ayırmamak ya da ağrı
, hem sizin hem de
amak
hazırl
sı
çanta
sağlık
bir
n
oluşa
den
malzemeler
onun için doğru bir hareket olacaktır.

er changed, and I caught a
Here’s one sentence we’ve all heard: “The weath
ce yourself, then you
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ting
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check-up will be of help.
avel
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.
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should take some preca
er a first-aid pack with
Both you and your child will benefit if you put togeth
your child takes any
if
and
things like band-aids and pain/fever reducers,
that with you at all times.
got
you’ve
sure
medication on a regular basis, make
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YEMEK FOOD

Fotoğraf - Photo GROUP MEDYA ARŞİVİ / GROUP MEDYA ARCHIVE

Hem sağlıklı ve lezzetli hem de eğlenceli
bu omlete çocuklar bayılacak!

Kids will love this healthy, delicious and
entertaining omelette!

Şekilli
Omlet
SHAPED OMELETTE

Malzemeler / Ingredients
• İstenen sayıda yumurta
• Şekilli kurabiye kalıpları
• Süsleme için domates, peynir veya
yeşillikler
• As many eggs as you’d like
• A variety of cookie cutters
• Tomatoes, cheese, or greens for
garniture
Hazırlanışı / Preparations
1- Elde etmek istediğiniz omletin
büyüklüğüne ve kişi sayısına göre,
istenen miktarda yumurtayı çırpın
ve düz, sade bir omlet pişirin.
2- Soğumuş omletten, eğlenceli
kurabiye kalıplarıyla şekiller kesin.
3- Şekilli omletleri, düz bir tabakta,
yanında domates, peynir veya
yeşillikler ile servis edin.
1- Scramble however many eggs
you’d like according to the number
of people you are and the size of the
omelette you want, and cook a plain
omelette.
2- Let the omelette cool, and cut it
into different shapes using the
cookie cutters.
3- Serve the shaped omelettes on a
plate garnished with tomatoes,
cheese, or greens.
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M AYIS SAYIS I B AY İL E RD E
ABONE www.group-medya.com/abonelik
DİJİTAL KÂŞİFLERİN VAZGEÇİLMEZ ADRESİ nationalgeographic.com.tr’yi ziyaret edin

••• yaşam ve stil

Lifestyle
İYİ BİR YAŞAMA DAİR

ANGLE OAK TREE OF SOUTH CAROLINA

ABOUT A BETTER LIVING

Röportaj / Interview Ş U L E K Ö K T Ü R K Fotoğraf/Photo E R H A N T A R L I Ğ

Yaşam ve Stil ••• lifestyle

“MALZEMEYE
DOKUNMAYI
SEVIYORUM”
“I Love Handling
Materials”

Röportaj/Interview
B A Tnasıl
U H A Nbaşladı?
SARICAN
Sanat yaşamınız

Bu, benim için “ilk ne zaman nefes almaya
başladınız”, “ilk ne zaman konuşmaya
başladınız” gibi bir soru. Kendimi bildim
bileli, resim başta olmak üzere, sanatla iç
içe oldum. Evde elime ne geçerse onlarla bir
ürün ortaya çıkarmaya çalıştım. Başka bir
olma hâli hiç bilmedim.
Görünen o ki, konseptinizi
destekleyecek her türlü malzeme
ve yöntemle çalışıyorsunuz.
Malzemelerinizi nasıl seçiyorsunuz?

En sevdiğim malzemeler genellikle
atıklar, işe yaramayan devreler, bilgisayar
parçalarından tutun da sanayiden
artmış lastik parçaları, motor parçaları,
deri parçaları… Atıklar ve özellikle deri
kullanmamın nedeni, doğaya verdiğimiz
tahribata dikkat çekmek ve bunu protesto
etmek. Doğaya verilen zarar karşısında
“insaf” diyordum ama deri ayakkabımı
giyiyor, yeri geliyor keçi sütü dahi içiyordum.
Keçi rızasıyla mı veriyor sana sütünü? En
sonunda, “Bunları madem kullanıyoruz,
insanlar da bunları, en rahatsız olacakları
hâlleriyle görsün” dedim. Aslında doğanın
tahrip edilmesine karşı olan birçok insanın,
kendini nasıl kandırdığını görmesini,
bununla yüzleşmesini istedim.
130 • PEGASUS • MAYIS / MAY 2017

Deri, kemik, röntgen filmi, çalışan veya çalışmayan elektronik
devreler, bilgisayar parçaları, polyester, alçı ve bazen bunlara
eşlik eden ses, motor, ışık, video animasyon ve fotoğraf...
Bunlar, sanatçı Serra Behar’ın eserlerini oluştururken
dokunduğu malzemelerin yalnızca bir kısmı. İlk kişisel
sergisi “Hatırlamak”ı, 23 Mayıs-20 Haziran arasında,
Adahan İstanbul’da sanatseverlerle buluşturan Serra Behar,
sorularımızı yanıtladı.
Leather, bone, x-rays, working or non-working electronic
circuits, computer parts, polyester, plaster – and sometimes
sound, motors, lights, video animation and photography to
accompany them... These are just some of the materials artist
Serra Behar gets her hands on when she is putting together her
artworks. Her first solo show, “Hatırlamak (Remembering)”,
will be on view at the Adahan Istanbul between May 23 and
June 20. Serra Behar answered our questions.
How did your life as an artist begin?

For me, that’s like asking “When did you first
start to breathe?” or “When did you first start
to talk?” I’ve always been involved with art,
beginning with painting, from the first moment
I can remember. At home, I would try to make
something out of whatever I got my hands on.
I’ve always been like this.
It seems like you’ll use any type of
material or process that will support
your concept. How do you choose
your materials?

My favourite materials tend to be things that
have been thrown out, useless circuits, from
computer parts to pieces of rubber industrial
waste, motor parts, pieces of leather.

Yaşam ve Stil ••• lifestyle
The reason I use waste materials, especially
leather, is that I want to call attention to
how we are destroying nature and to protest
against this. I used to call the damage we’re
doing to nature “a shame”, but then I’d wear
leather shoes, drink goat’s milk. Is that goat
giving you her permission to take her milk?
Finally, I said, “If we’re going to go ahead and
use them, at least people should see this in the
most uncomfortable way possible.” Actually, I
wanted a lot of the people who are against the
destruction of nature to face up to how they’re
fooling themselves. I founded an imaginary
company called “The Modified Pig Organ, Inc.
that promised people new organs for their
failing ones; the organs would be produced
inside pigs and then transplanted. I made a pig
with three hearts that I named “Organ”.

What has allowed you such freedom in
terms of materials and technique?

İnsanlara, eskiyen organlarının yerine,
yenilerinin domuzlarda üretilip onlara
nakledilmesini vadeden, “The Modified Pig
Organ Inc” isimli, hayali bir şirket kurdum
ve üç kalpli “Organ” ismini verdiğim domuzu
yaptım.
Malzeme ve teknik konusunda bu
kadar özgür olmanızın nedeni nedir?

Ben çok şanslıyım çünkü malzeme
konusunda hiçbir sınır tanımıyorum.
Oburum yani ve bu her şeye dokunmama,
her şeyle bir şeyler yapmama, denememe yol
açıyor. Çünkü ben malzemeye dokunmayı
seviyorum.
Nelerden ilham alıyorsunuz?

Bana ilham veren kaynaklar, felsefe, Carl
Jung, mitoloji, tarih, bununla beraber inanç
sistemleri ve ritüelleri, belgeseller ve bilimde
yeni buluşlar. Seyahat etmek, paletime yeni
renkler katıyor. Animasyon da çok büyük bir
ilham kaynağı benim için. Ayrıca tutkulu bir
Ron Mueck hayranıyım.
Adahan’daki serginizin adı neden
“Hatırlamak”?

Çünkü varoluş bir hatırlama yolculuğudur.
Bu sergi, sadece çok samimi bir hatırlama
yolcuğu.
En sevdiğiniz eseriniz hangisi?

Domuzum (gülüyor). Çünkü bu benim
animatronikle ilk flörtüm ve Organ’da bu
flörtün kalpleri atıyor (Organ isimli domuz,
robotik bir eser ve motorla çalışıyor).
SERRABEHAR.COM
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I’m very lucky, because I have no limits or
restrictions concerning the materials I use.
I’m a glutton in this respect and this leads
to me touching everything, trying to make
something out of everything, because I like
touching the material.
Where do you get your inspiration?

I’m inspired by philosophy, Carl Jung,
mythology and history, as well as belief
systems and rituals, documentaries and new
discoveries in science. Travel adds new colours
to my palette. Animation is also a big source of
inspiration for me. And I’m also a passionate
Ron Mueck fan.
Why is your exhibition at the Adahan
called “Remembering”?

Because existence is a journey of
rememberance. This is just a very sincere
journey of rememberance.
What is your favourite piece?

My pig (she laughs). Because it was my first
time with animatronics, and the heart of this
romance beats in Organ (Organ is the name of
Behar’s motorized robotic pig).
SERRABEHAR.COM
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Yaşam Bilgeliği Taşıyan

Ağaçlar

TREES WITH THE WISDOM OF YEARS

Derleyen / Compiled by B A T U H A N S A R I C A N

Yaşlanmaya mı başladığınızı düşünüyorsunuz? Durun bakalım!
Şimdi sizlerle tanıştıracağımız ağaçların en genci iki bin yaşında.
Üstelik bu ağaçlardan biri de ülkemizde bulunuyor.
Do you think you’re beginning to get old? Well, think again! We’re
going to tell you about some trees that are at least 2,000 years old –
and one of them grows right here in Turkey.
Ağaçların gövdelerinde bulunan halkalar,
geçmişte yaşanan doğal felaket ve iklim
olaylarının yanı sıra ağaçların yaşları
hakkında da bilgi veriyor. Peki, bu
yaş nasıl belirleniyor? Uzmanlar, bu
yaşları yıllık halka sayımı tekniği gibi
yöntemler ve artım burgusu gibi araçlarla
arazi ve laboratuvarlarda belirliyor.
İnsanlar kısacık ömürleri boyunca
birbirini yerken, bu ağaçlar yaşadıkları
ormanlarda neredeyse zamansız bir
şekilde yaşamın döngüsüne tanıklık
ediyor.

The rings that make up the trunks of a
tree can tell us about natural disasters
and climate events as well as the age
of the tree. Well, how do we know how
old a tree is? Experts use techniques
like counting the annual rings and
tools like tree borers in the field and
in the laboratory to determine the age
of a tree. While human beings spend
their short years endlessly fighting
with one another, these trees, at home
in their forests, bear witness to a
nearly timeless cycle of life.

Ömürlerinde sadece bir göz kırpışı
olduğumuz ve yaşam bilgeliği ile dolup
taşan bu ağaçların arasında kısa bir
yolculuğa çıkalım şimdi.

Our life spans are no more than a wink
of an eye for these trees, which have
accumulated the wisdom of years.
Let’s take a short tour of them now.
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BAŞKAN THE PRESIDENT

JOMON SUGI

VOUVES’NİN ZEYTİN AĞACI ELIA VOUVON

Dünyanın en büyük sekoya ağaçlarından
“Başkan Ağacı” ve “General Sherman”,
Kaliforniya’daki Sekoya Ulusal Parkı’nda
bulunuyor. Ağaçlardan ilkinin ismi,
bulunduğu dönem itibarıyla ABD’de
başkanlık görevini yürüten Warren G.
Harding’e (B: 1921-1923) ithaf edilirken,
diğeri ismini Amerikan İç Savaşı
generallerinden William Tecumseh
Sherman’dan almış.

Yakuşima Adası’ndaki en yaşlı Japon çamı
olduğu belirlenen Jomon Sugi’nin yaşı, kimi
uzmanlara göre beş binin üzerinde. Eğer bu
teori doğruysa, bu ağaç dünyanın en yaşlı
ağacı olabilir. Ağacın ismi, Japonya’nın
MÖ 16.500 ila 300 yılları arasındaki “Jomon”
dönemine atfen verilmiş. 1968 yılında
keşfedilen ağaç, çektiği turist sayısı
sebebiyle Yakushima Adası’nın en önemli
gelir kaynakları arasında gösteriliyor.

Girit’teki bu ağacın, Akdeniz’de bulunup yaşı
iki binin üzerinde olan yedi zeytin ağacından
en yaşlısı olduğu düşünülüyor. Bölgede
dayanıklılık ve sağlığın simgesi hâline gelen
ağaç, hâlâ zeytin vermeye devam ediyor. Bu
ağaçtan elde edilen ürünlerin de hayli yüksek
fiyatlarla satıldığı belirtiliyor. Ağaç estetik,
ekolojik ve tarihi değeri sebebiyle 1997
yılından bu yana “tabiat anıtı” olarak anılıyor.

“The President” and “General Sherman” in
California’s Sequoia National Park are among the
largest sequoias in the world. The first tree is
named after Warren G. Harding, who was
president from 1921 to 1923, the period when the
tree was discovered, and the second is named
after William Tecumseh Sherman, a general in the
American Civil War.

Jomon Sugi is recognized as the oldest Japanese
pine on Yakushima Island. According to some
experts, it’s more than 5,000 years old. If this is
true, then this tree, named after the “Jomon” era in
Japan (16,500-300 BC), could be the oldest tree in
the world. Discovered in 1968, the tree attracts so
many tourists that it is one of the most important
sources of income for the island of Yakushima.

Of the seven trees in the Mediterranean older
than 2,000 years, this tree on the island of
Crete is believed to be the oldest. The tree has
become a regional symbol of health and
stamina – and it’s still bearing fruit! Products
derived from this tree are known to fetch high
prices. In 1997, the tree was recognized as a
“natural monument” due to its aesthetic,
ecological and historical value.

Bulunduğu Yer
Location

Kaliforniya, ABD
California, USA

Bulunduğu Yer
Location

Yakuşima, JAPONYA
Yakushima, JAPAN

Bulunduğu Yer
Location

Girit, YUNANİSTAN
Cretan, GREECE

Tür / Kind

Mamut Ağacı / Redwood
Sequoiadendron Giganteum

Tür / Kind

Japon Çamı / Japanese Pine
Cryptomeria Japonica

Tür / Kind

Zeytin / Olive
Olea Europaea

Yaş / Age

3.200

Yaş / Age

2.170 - 7.200

Yaş / Age

2.000 / 5.000
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ORMANIN PATRİĞİ PATRIARCA DA FLORESTA

METHUSELAH

ZOROASTRIAN SARV SARV-E ABARKUH

“Patriarca da Floresta”; “Ormanın Patriği”
anlamına gelen ismi ve iki bini aşan yaşıyla
Brezilya’nın Santa Rita do Passa Quatro
bölgesindeki ormanlarda bulunuyor.
Benzerleri Kolombiya ve Venezuela’da da
bulunan bu tür, ormansızlaştırma politikaları
yüzünden yok olma tehlikesi ile karşı
karşıya.

Kaliforniya’daki Beyaz Dağlar’da bulunan
bir Bristlecone çamı olan bu ağacın
yaklaşık beş bin yaşında olduğu
düşünülüyor. Kendi türünden diğer
ağaçlara yapılan kesme girişimlerine, kötü
bir koku yayarak karşılık verdiği söylenen
ağacı koruma altında tutmak amacıyla tam
olarak nerede bulunduğu açıklanmıyor.
Methuselah’ın ilk yaş tespiti 1957 yılında
yapılmış ve net 4.789 yaşında olduğu
sonucuna varılmış.

İran’ın en eski yerleşim alanlarından biri
olan Yezd Eyaleti’nde, tarihi İpek Yolu
üzerinde bulunan Zoroastrian Sarv isimli
ağaç, dört bin yıldan bu yana insanın
medeniyet tarihine de tanıklık ediyor.
“Asya’da yaşayan en yaşlı canlı” olduğu öne
sürülen ağaç, İran’ın “Ulusal Doğa Anıtı”
olarak kabul ediliyor.

The “Patriarca da Floresta” – i.e. the “Forest
Patriarch” – is a 2,000-year-old tree located in
the forests of the Santa Rita do Passa Quatro
region of Brazil. Similar species can be found in
Colombia and Venezuela. Deforestation policies
have brought these trees to the brink of
extinction.

Located in the White Mountains of California,
this Bristlecone pine is believed to be about
5,000 years old. The tree is said to let off a
noxious odour when anyone attempts to cut
down another member of its species, and its
exact location is kept hidden to ensure its
preservation. Methuselah’s age was first
established in 1957, when the tree was
identified as being exactly 4,789 years old.

Yazd Province is among the oldest settled
regions in Iran. It’s also home to the Zorosatrian
Sarv, a tree on the Silk Road that has
witnessed 4,000 years of human civilization.
Considered to be “the oldest living creature in
Asia”, the tree is recognized as a “National
Natural Monument” of Iran.

Bulunduğu Yer
Location

São Paulo, BREZİLYA
São Paulo, BRASIL

Bulunduğu Yer
Location

Kaliforniya, ABD
California, USA

Bulunduğu Yer
Location

Yezd, İRAN
Yezd, IRAN

Tür / Kind

Jequitibá-Rosa
Cariniana Legalis

Tür / Kind

Bristlecone Çamı / Bristlecone Pine
Pinus Longaeva

Tür / Kind

Akdeniz Servisi / Mediterranean Cypress
Cupressus Sempervirens

Yaş / Age

2.000

Yaş / Age

4.789

Yaş / Age

4.000
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YÜZ AT KESTANESİ CASTAGNU DÊ CENTU CAVADDI
Sicilya’daki Etna Yanardağı’na sekiz kilometre
mesafede bulunan ağaç, ilginç ismini yerel bir
efsaneden alıyor. Efsaneye göre Aragonlu 100
atlı şövalye Etna yolunda şiddetli bir fırtınaya
yakalanmış ve korunmak için bu ağacın altına
sığınmışlar. Yaklaşık 58 metrelik dairesel
çevresi ile “Gelmiş Geçmiş En Geniş Ağaç
Çevresi” unvanını alarak Guinness Rekorlar
Kitabı’na giren ağaçla ilgili anlatılan efsane pek
de inanılmaz türden sayılmaz, değil mi?
Located in Sicily at a distance of eight kilometres
from Mt. Etna, this tree owes its name to a local
legend about 100 knights from Aragon who were
caught in a violent storm on the road to Mt. Etna
and took shelter underneath the tree. That’s not
such an unbelievable tale for a tree whose
58-meter diameter earned it a place in the
Guinness Book of World Records as the “The Tree
with the Widest Diameter Ever”, now is it?
Bulunduğu Yer
Location

Sicilya, İTALYA / Sicilia, ITALY

Tür / Kind

Anadolu Kestanesi / Sweet Chestnut
Castanea Sativa

Yaş / Age

2.000 - 4.000

#ONABİRİSİMVERELİM

Zonguldak Doğa Koruma
ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’n
önermek üzere, bu bilge ağaç içine
isim önerilerinizi bekliyoruz:
We are waiting for name
suggestions to propose Zonguldak
Provincial Directorate of Natural
Preservation and National Parks:

In contrast to the other trees on this list, this tree, whose age was
identified last year, is yet to have been given a name. This tree is the
only form of life on Anatolian soil that has survived from the Bronze Age
up until today. The tree was discovered when a local resident noticed
that it was bigger than the other trees around it and informed the
Zonguldak Provincial Directorate of Natural Preservation and National
Parks of the fact. In the wake of scientific research, the tree took its
place among the five oldest trees in the world. According to some
authorities, the tree, located at Zonguldak’s Gümeli Natural Monument, is
the oldest living tree in the world whose age has been identified, and it’s
expected to live for another 4,000 years or so. In addition to this tree,
Gümeli Natural Monument is home to two other “trees of knowledge” –
one 1,988 years old, and the other 1,165 years old.
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Bulunduğu Yer
Location

Zonguldak, TÜRKİYE
Zonguldak, TURKEY

Tür / Kind

Yaygın Porsuk / Common Yew
Taxus Baccata

Yaş / Age

4.113

om

Photo: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Listedeki diğer ağaçların aksine henüz isimlendirilmeyen bu
ağacın yaş tespiti geçtiğimiz yıl yapıldı. Anadolu topraklarında
Bronz Çağı’ndan günümüze değin yaşamını sürdüren tek canlı
olarak nitelendirilen ağaç; bölgede yaşayan bir kişinin, bu ağacın
diğerlerinden daha büyük göründüğünü fark edip durumu Doğa
Koruma ve Milli Parklar Zonguldak İl Şube Müdürlüğü’ne haber
vermesiyle keşfedilmiş. Yapılan bilimsel çalışmaların ardından bu
ağaç, dünyanın en yaşlı ağaçları sıralamasında ilk beşe girmiş.
Zonguldak’taki Gümeli Tabiat Anıtı’nda bulunan bu ağaç, kimi
otoritelerce dünya üzerinde yaş tespiti yapılan en yaşlı ağaç
olarak kabul ediliyor. Söz konusu ağacın dört bin yıl daha
yaşayabileceği tahmin ediliyor. Gümeli Tabiat Anıtı sadece bu
ağaca değil, yaşları 1.988 ve 1.165’i bulan iki bilge ağaca daha ev
sahipliği yapıyor.

Yaşam ve Stil ••• lifestyle

Ramazan’a Girerken Lezzetli

Bir Sofra

SETTING AN ENJOYABLE TABLE FOR RAMAZAN
Ramazan ayının gelişi vesilesiyle hazırladığımız iftar mönüsü
damağınıza şenlik, sofralarınıza lezzet katacak.
With the coming of Ramazan, we’ve prepared a menu for an iftar
meal that will let you break your fast in a festive way.

Fotoğraf/Photo G R O U P M E D Y A A R Ş İ V İ / A R C H I V E

4 kişilik / people

Toyga Çorbası TOYGA SOUP
Yarım çay bardağı göce (bir
buğday çeşidi)
Yarım çay bardağı nohut
2 su bardağı yoğurt
1 su bardağı un
10 gram tereyağı
Tuz
Birkaç dal yarpuz
HAZIRLANIŞI
Buğday ve nohudu 5-6 saat
kadar suda bekletin. Ertesi gün
suyunu süzüp bol suyla
yıkadıktan sonra haşlayın.
Yoğurtla unu çırpın ve karışıma
6 bardak su (tercihen et suyu)
ilave edip kısık ateşte
kaynayana kadar karıştırın.
Kaynayınca haşlanmış buğdayı
ve nohudu ekleyin. Kısık ateşte
8-10 dakika pişirin. Küçük bir
tavada tereyağını kızdırın.
Kurutulmuş yarpuzu ilave edip
hafifçe kavurduktan sonra
ocaktan alın ve çorbaya ilave
edin. Çorbayı servis kâselerine
paylaştırıp isteğe göre bazlama
ekmeği ile sıcak servis yapın.
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¼ cup “göce” wheat
¼ cup chickpeas
2 cups yoghurt
1 cup flour
10 g butter
Salt
A few sprigs of pennyroyal
PREPARATIONS
Soak the wheat and chickpeas in
water for 5-6 hours. Strain and
rinse well, and then boil them until
they soften. In a saucepan, whisk
together the flour and yoghurt.
Add 6 cups of water (or,
preferably, beef broth) and
continue mixing over low heat
until the mixture comes to a boil.
Add the cooked wheat and
chickpeas, and cook for 8-10
minutes more. Brown the butter
in a small frying pan, add the
dried pennyroyal, sauté lightly,
and then pour over the soup.
Divide the soup among the
serving bowls, and serve hot.
This can be served with “bazlama
(English muffins)” if you like.

Anneler En Güzelini Hakeder...

_

Karat ağırlığı + %5 değişiklik gösterebilir.

Pırlantalı Annem ve Ben Kolye; 5 gr. ağırlığında, 925 ayar rose renginde gümüştür ve 0,02 ct. yuvarlak kesim pırlanta içermektedir. Kampanya ürünü ¨ 750 ve
üzeri alışverişlerde 1 adet hediye edilmekte olup stoklarla sınırlıdır. Kampanya, Happy Gold, 22 ayar, 24 ayar altın ve ziynet ürünlerinde geçerli değildir.

Yaşam ve Stil ••• lifestyle
4 kişilik / people

Etli Güveç BEEF STEW
2,5 kilo kuşbaşı dana eti
2 kilo domates
1,5 kilo yeşilbiber
2 baş sarımsak
100 gram tereyağı
Tuz
HAZIRLANIŞI
Etleri orta boy bir güvece
yerleştirin. Üzerine şerit halinde
doğranmış tereyağı ilave edin.
Güvecin üzerini kapatıp, arada
bir karıştırarak yaklaşık 1,5 saat
kadar kısık ateşte pişirin. Daha
sonra bütün olarak soyulmuş
sarımsakları, doğranmış
biberleri, domatesleri ve tuzunu
ilave edin. Yarım saat sonra
yarım su bardağı su ekleyin.
Yarım saat daha pişirip ocaktan
alın. Sıcak servis yapın.

2.5 kg beef cut into cubes
2 kg tomatoes
1.5 kg green peppers
2 heads of garlic
100 g butter
Salt
PREPARATIONS
Place the meat in a medium-size
clay cooking pot. Shave the
butter into strips, and place on
top of the meat. Cover the pot,
and cook over low heat for 1.5
hours, stirring occasionally. Peel
the garlic cloves and add them
whole, along with the sliced
green peppers, tomatoes and
salt. Continue cooking for a halfhour, add half a glass of water,
and cook for another half hour.
Serve hot.
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Dondurmalı Şamfistığı Sepeti

ICE CREAM IN A PISTACHIO BASKET

2 kişilik / people

Böğürtlenli -az yağlı- dondurma
Limonlu -az yağlı- dondurma
Böğürtlen, ahududu, kayısı
Fıstık Sepeti için:
1 çorba kaşığı toz şeker
1 çorba kaşığı glikoz
15 gram tereyağı
1 çorba kaşığı un
10 gram şamfıstığı
HAZIRLANIŞI
Şamfıstığı sepeti için önce
tereyağını eritin, ardından diğer
malzemeleri ilave edip iyice
karıştırın. Kalıba döküp altın
rengi alıncaya kadar pişirin.
Şamfıstığı sepetini diyet taze
dondurma ve meyvelerle
doldurup servis yapın.
Blackberry low-calorie ice cream
Lemon low-calorie ice cream
Blackberries, raspberries,
apricots
For the Pistachio Basket
1 tablespoon sugar
1 tablespoon glucose
15 g butter
1 tablespoon flour
10 g pistachio nuts
PREPARATIONS
For the pistachio basket, melt the
butter, and then add all the other
ingredients, stirring well. Pour into
a mold, and then cook until it is
golden brown. Fill the pistachio
basket with fresh, low-calorie icecream and fruit and serve.
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ANNEMİZE NE ALMALI?
What to buy for your mother?
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ANNELER GÜNÜ
Mother’s Day
GUESS

Şıklığından ödün vermeyen
annelere.
For mother’s who value
fashion.
guess.com

AVON

Annenizin güzelliğine güzellik
katacak.
To add beauty to your
mother’s own.
avon.com.tr

DESA

Anneniz şıklığı her daim yanında taşısın. Ayrıca
yüzde 50 indirimli olarak, bizden söylemesi!
So your mom always has her style by her
side. And we hear there’s a 50%-off sale!
desa.com.tr

Annelerimiz her daim başımızın tacı.
Yalnızca onu ne kadar sevdiğimizi söylemek
bile onları mutlu etmeye yeter fakat
sevgimizin yanında ona bir de hediye versek
hiç fena olmaz. İşte hayatımızın mimarları
için hediye önerilerimiz…

Our mothers will always be important to us.
Just telling your mother how much you love
her is enough to make her happy, but there’s
nothing wrong with presenting her a gift
along with your love. So, here are our
recommendations for gifts to the ones who
shape our lives..
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VAKKO CHOCOLATE

Ağzının tadı hiç
bozulmasın diye.
So she always has a sweet
taste in her mouth.
shop.vakko.com

DIESEL WITH FOSCARINI

Tasarım ürünlerine düşkün mü?
Bu aydınlatma tam ona göre.
Is she crazy about design?
Then this lighting is just for
her.foscarini.com

ANNEMİZE NE ALMALI?
What to buy for your mother?

CONTI

Annenizle birlikte sıcacık bir sohbete, güzel
anlara ve hatıralarınıza eşlik edecek.
To accompany you and your mom in your
little chats, beautiful moments and warm
memories.contievaletleri.com.tr

LACOSTE 12.12 LADIES

NUXELLENCE DETOX

Cildine enerji ve esneklik katmak isteyen,
bakımlı anneler için.
For mothers who want to add energy and
suppleness to their skin.
us.nuxe.com

FİLUM BERJER

Zamansız ve sade şıklığın tüm özelliklerini taşıyan
bu saatle anneniz kendini özel hissedecek.
Your mother will love this watch for all its
facets of timeless and simple elegance.

Annesine, iç açıcı ve güzel bir dinlenme alanı
yaratacak, farklı bir hediye vermek isteyenlere.
For those wanting to give mom an original gift
of a pleasant place where she can relax.

lacoste.com.tr

loda.com.tr

ARNICA

KESKİN COLOR

Onunla beraber en keyifli
çay saatleri için.
For the most enjoyable tea
time together with her.
arnica.com.tr

En güzel anlarını
not etmesi için.
To take note of the most
beautiful moments.
keskincolor.com
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İĞNEYLE GELEN SAĞLIK:

AKUPUNKTUR

Health with a Needle:
Acupuncture
Tıp Doktoru, Aile Hekimliği Uzmanı ve
Akupunkturist Uzman Dr. Hakan Aytaş,
akupunktur tedavisine ilişkin merak edilenleri
Flypgs.com Magazine okuyucuları için anlattı.
Medical doctor, family practitioner, acupuncturist Dr.
Hakan Aytaş explained some things about acupuncture
to interested readers of Flypgs.com Magazine.
Röportaj / Interview S E M A U S L U

Temel olarak akupunktur nedir?

What exactly is acupuncture?

Akupunktur uygulaması nasıl
gerçekleştiriliyor?

How is acupuncture treatment
performed?

Latince “acus” iğne ve “puncture” delinme
kelimelerinin birleşmesiyle oluşan
akupunktur, Çincede “zhen (iğneleme)”
ve “jiu (ısıtma)” kelimelerinin yan yana
gelmesiyle “zhen jiu” olarak adlandırılıyor.
Geleneksel Çin tıbbına göre, bedende sinir
ağına benzeyen bir enerji dolaşımı var. “Qi
(Chi)” denen bu yaşam enerjisi, iç organlardan
kaynaklanıyor. Bağlantılı olduğu organın
ismiyle anılan enerjiler, tüm bedeni saracak
şekilde, birbirlerine enerji aktararak akıyor.
Bu akış, sağlık durumunda dengeli, sürekli ve
yeterli hâlde bulunuyor. Dış veya iç faktörlere
bağlı olarak bu akışta bir tıkanma, enerjide bir
eksiklik veya fazlalık olması durumundaysa
hastalıklar ortaya çıkıyor. Akupunktur tedavisi
ile bu dengenin tekrar kurulması, fazlalığın
tahliye, eksikliğin takviye edilmesi, tıkanıklığın
açılması ve neden olan hastalık yapıcı faktörün
bedenden uzaklaştırılması amaçlanıyor.
Akupunktur tedavisinde hasta tercihen
yatırılıyor. Şikâyetler ve şikâyetlerin geçmişi
öğreniliyor. Nabız muayenesi özellikle
önemli. Üçü derin, üçü yüzeysel olmak üzere
her iki el bileğinden toplam 12 nabız atışı
değerlendirilerek organ enerjileri ölçülüyor.
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Acupuncture comes from the Latin words
“acus” for “needle” and “puncture” for “to
make a hole”. In Chinese, it’s called “zhen jiu”
– bringing together the words “zhen” (to drill)
and “jiu” (to heat). According to traditional
Chinese medicine, the body contains an energy
conduit similar to the nervous system. This
life energy, referred to as “Qi (Chi)”, derives
from the internal organs. Each energy is named
after the organ to which it is connected, and
these energies encircle the body, transferring
energy back and forth. When you’re healthy,
this flow is balanced, continuous and sufficient.
Disease occurs when external or internal
factors clog the flow or cause the energy to be
either insufficient or excessive. Acupuncture
treatment aims to restore balance, remove
any excess, supplement any lack, open any
obstruction and eliminate from the body any
factors contributing to disease.
Preferably, acupuncture is performed with the
patient lying down. The complaints and history
are determined and it’s important to take the
patient’s pulse. The energy levels of the organs are
measured by evaluating 12 pulse points – three
deep and three surface points on each wrist.
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Dil, gözler, cilt ve ses tonu, hastanın
muayenesinde önemli yer tutuyor. Problem
olduğu kanaatine varılan enerji sistemine
yönelik, uygun kombinasyonda noktalar seçiliyor.
Bunlar sorunun olduğu bölgeye yakın veya uzak
olabiliyor. Örneğin, baş ağrısı için ayak ve elden
noktalar iğnelenebiliyor.
Akupunkturdan sonuç almak için, bu
tedaviye inanmak gerekiyor mu?

Akupunktur tedavisinden fayda görmek için
tedaviye inanmaya gerek yok. Doğru teşhis, doğru
nokta kombinasyonu, noktaların yerinin doğru
tespiti ve iğnelerin doğru manipülasyonu ile
istenen cevap alınıyor. Tabii ki bu cevap, enerjisi
yüksek olan gençlerde ve hastalığı çok uzun
süredir yerleşmemiş olanlarda daha kısa sürede
alınıyor. Kimine 2-3 seans yeterli olurken, kimine
2-3 kür gerekebiliyor. Bir kür de genellikle 10-12
seans oluyor.
En çok hangi hastalıklarda akupunktur
yöntemi kullanılıyor?

Akupunktur günümüzde, özellikle kanser
tedavisinde ve tedaviye bağlı yan etkilerin
giderilmesinde tamamlayıcı bir tedavi olarak, her
gün biraz daha geniş bir kullanım alanı buluyor.
Biz kliniğimizde akupunkturu; kilo, sigara, alkol
gibi bağımlılıklarda, migren veya bel, sırt, boyun
ağrıları gibi durumlarda, kulak çınlaması, vertigo,
sinüzit, mevsimsel alerji, gece idrar kaçırmaları,
depresyon ve panik atak gibi rahatsızlıklarda,
sancılı âdet ve menopoz şikâyetleri gibi
durumlarda tek başına veya diğer tedavilere ek
olarak kullanıyoruz.

Bu tedavinin herhangi bir yan etkisi var mı?

Akupunktur sistemik bir denge tedavisi
olduğundan sadece problemli bölgede değil, tüm
vücutta fiziksel ve ruhsal bir iyilik hâli sağlıyor.
Örneğin kilo tedavisinde, uyku bozukluğunuz
da düzelebiliyor. Tehlike ya da zarar verme
anlamındaki yan etkisi ise daha çok uygulayan
kişi ve kullanılan malzemeyle ilgili. Artık
çok kolay ulaşılabilen ve oldukça ucuz olan
tek kullanımlık akupunktur iğneleri tercih
edilmezse, enfeksiyon ve bulaşıcı hastalık riski
bulunuyor. Ülkemizde akupunktur uygulaması
yapabilmek için öncelikle tıp doktoru olmanız
ve Sağlık Bakanlığı onaylı akupunktur uygulama
sertifikasına sahip olmanız gerekiyor. Kurallara
uygun davranıldığında, iğnenin yerleştirildiği
yerde nadiren görülen ve bir hafta ila on gün
içinde geçen hafif morarma şeklindeki cilt altı
kanamaları dışında, akupunkturun herhangi bir
yan etkisi bulunmuyor.
AKUPUNKTURANKARA.COM
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It’s also important to examine the patient’s
tongue, eyes, skin and voice. A combination of
appropriate points is selected, depending on
where in the energy system the problem has
been identified. The points may be near or far
away from the problem area. For example, for
headaches, needles may be inserted into points in
the hands and feet.
In order to get results from acupuncture,
do you need to “believe” in the treatment?

You don’t need to believe in acupuncture
in order to benefit from the treatment. The
desired response can be obtained with a correct
diagnosis, a correct combination of points,
correct identification of their location and correct
manipulation of the needles. Of course, a response
is quicker in high-energy young patients and when
the disease hasn’t been present for very long. For
some, two or three sessions are enough; for others,
two or three rounds of 10-12 sessions each may be
needed.
Which diseases are most often treated
using acupuncture?

Nowadays, the areas in which acupuncture is used
are expanding a little every day. It’s especially
used in cancer treatment as an adjunct therapy
to eliminate the side effects related to treatment.
In our clinic, we use acupuncture, either alone
or as an adjunct to other forms of treatment, for
weight-loss; nicotine, alcohol and other addictions;
migraine, back and neck pains; tinnitus and
vertigo; sinusitis and seasonal allergies; overnight
incontinence; depression and panic attacks; and
menstrual cramps and menopausal symptoms.

Does this treatment have any side effects?

Acupuncture is a treatment that addresses
systemic balance rather than just the
problematic area, so it ensures the physical and
psychological health of the body as a whole.
For example, treatment for weight loss can fix
sleep irregularities. But in terms of dangerous or
damaging side effects of acupuncture, that really
depends on the person performing it and the
materials used. Nowadays, inexpensive, singleuse needles are readily available, but if they’re
not used, then there’s a risk of infection and
contagious diseases. In Turkey, acupuncture must
be performed by a medical doctor who is certified
by the Ministry of Health. If performed correctly,
there are no side effects to acupuncture, with the
exception of a slight bruise caused by bleeding
under the skin at the site of needle insertion, but
this occurs only rarely and disappears in 7-10 days.
AKUPUNKTURANKARA.COM
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SEYAHATİNİZDE BAKIMSIZ KALMAYIN
Look After Yourself On Your Travels

BIODERMA

CAUDALIE

CETAPHIL

Cicabio Spf 50+
Onarici Krem

Anti-Aging Etkili Yüz
Koruyucu Spf50

Yağ İçermeyen Yüz
Nemlendirme Losyonu

Parfüm ve paraben
içermeyen bu krem, cilt
hasarını onarmaya ve
güneşin zararlı etkilerine
karşı korunmaya
yardımcı oluyor. Aynı
zamanda anti-bakteriyel
etki sağlayan krem,
formülündeki
Antalgicine™ patenti
sayesinde acı, ağrı ve
kaşıntı hissinin
azaltılmasına yardımcı
oluyor.

Yaz sezonunun yaklaştığı
bugünlerde çantanızda
olması gereken
ürünlerden biri Caudalie
Anti-Aging Yüz Koruyucu
krem. 50 faktörlük güneş
korumasıyla güneşin cilt
üzerindeki zararlı
etkileriyle savaşırken
içeriğindeki antioksidan
polifenoller sayesinde
yaşlanma belirtilerine
karşı koruma da
sağlıyor.

Özel formülü hem cildin
yağ dengesini kontrol
altında tutarak yüzün
ihtiyacı olan nemi sağlayan
hem de içeriğindeki SPF30
ile cildinizi ultraviyole
ışınlarının zararlı
etkilerinden koruyan bu
losyon, ihtiyacınız olan bu
iki etkiyi tek üründe
sunuyor. Ürün akneye
eğilimli ciltlerde de
kullanılabiliyor.

Cicabio Spf 50+
Soothing Repairing
Cream

Anti-Aging Face
Suncare Spf50

This perfume-free,
paraben-free cream
helps repair damaged
skin and protect
against the negative
effects of the sun’s
rays. The cream also
has anti-bacterial
properties, and the
patented Antalgicine™
in its formula helps to
reduce pain, aches and
itching.

With the approach of
summer, Caudalie AntiAging Face Suncare
cream is one of the
products you should be
carrying in your bag. The
SPF-50 sun protection
combats the sun’s
damaging effects on
your skin, while the
antioxidant polyphenol it
contains helps to guard
against visible signs of
aging.
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Oil-Free Facial
Moisturising Lotion
This lotion features two
things you need in one
product. Its special
formula controls the
balance of oil in your skin
and makes sure your face
gets the moisture it
needs, and its protective
factor of SPF-30 protects
against the damaging
effects of ultraviolet light.
Furthermore, there’s no
need to worry about
using this product on
acne-prone skin.

PHYTOCOLOR

MUSTELA

Sensitive Saç Boyasi

Seyahat Seti

Her renk tonu için en az
yedi pigment kullanılan
çoklu pigment teknolojisi
ile yoğun ve canlı bir saç
rengine kavuşurken
kökten uca eşit bir renk
elde etmenizi sağlayan
Phytocolor’ın sensitive
saç boyası; hünnap
ağacı özü ile hassas saç
derinizi koruyup
yatıştırıyor, monoi ve
jojoba yağıyla da saç
tellerinizi besleyip
güzelleştiriyor.

Mustela’nın Seyahat Seti;
pişiği önleyen ve cildi
rahatlatan Vitamin Bariyer
1.2.3 Pişik Kremi, sabun
içermeyen, saç ve vücut
kullanımına uygun
Yenidoğan Şampuanı ve
cildi koruyan, cilde uzun
süreli nem desteği
sağlayan avokado özü
içeren Hdyra Bébé Vücut
Nemlendiricisi ile bebek
bakımında ihtiyaç duyulan
temel ürünleri içeriyor.

Sensitive Hair Colour

The products in Mustela’s
Travel Set will take care
of all your basic babycare needs. The Vitamin
Barrier 1.2.3. Diaper Rash
Cream prevents diaper
rash and soothes skin;
the Newborn Shampoo
contains no soap and can
be used on both hair and
body; and the Hydrabebe
Body Moisturiser
contains avocado
essence to protect skin
and provide long-lasting
moisture.

Phytocolor sensitive
hair colour’s multipigment technology
utilizes at least seven
pigments for each
colour tone, ensuring
you an intense, lively
hair colour that is
uniform from the roots
to the ends. Its jujube
essence protects and
soothes your sensitive
scalp, and its monoi and
jojoba oils nourish and
beautify hair.

Travel Set

Tanıtım Advertising

3D LAZER LiPOLiZ iLE

YILLARA MEYDAN OKUYUN!
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 artık çok
kolay! Bölgesel yağlarınız şeklinizi bozuyorsa yazık ki diyet
ve sporla vakit kaybediyorsunuz! ‘Simit’ dediğimiz
pantolonların üzerine binerek canınızı sıkan bel-göbek
bandınıza, jinekomastinize (erkekte meme yağlanması),
şeklinden ve kalınlığından rahatsız olduğunuz bacaklarınıza
ve kollarınıza, çene ovalinizi bozan gıdınıza bir an önce 3D
lazer lipoliz yaptırmalı, hayatınızı keyifli hale getirmelisiniz.
Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Arif Eroğlu ve
Medikal Estetik Hekimi Dr. Nüket Eroğlu ile
3D lazer lipoliz yöntemininin ayrıntılarını konuştuk.
BU BIR ILANDIR
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3D lazer lipoliz vücut şekillendirmede çok etkili bir
yöntem. Nasıl uygulanır, hangi bölgelere etki eder?

İnce kanüllerle cerrahiye gerek kalmadan yağların lazer ile
eritilerek alınması, ardından cildin ultrason ve radyofrekans ile
gerilmesidir.
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 plates ve fitness hocaları, personel trainingler,
spor eğitmenleri kaslarını göstermek için öncelikle yağlarından
kurtuluyorlar. Bel bandı gitmeden karın kasları görünmüyor ne
yazık ki! Erkeklerde jinekomastik yağlı bir meme, gögüs kasları
sporla iyice şişirilirse daha büyük ve kadınsı görünüyor. Şekil
değiştirme amaçlı spor yapıldığında alttaki kaslar şiştiğinden
daha memeli ve göbekli bir görüntü oluyor. Gıdı spordan hiç
etkilenmiyor. Fit bir görünüm için öncelikle bel-göbek bandı ve
bacak-basendeki yağ dokusundan kurtulmak gerekiyor.
Diyet yaparak belli bir bölgeden kilo verebilir miyiz?

Diyet ile aynı şekil sadece küçülür, değişmez. İri elma daha küçük
bir elma olabilir ama muza dönüşemez. Bel göbek bandı irileşmiş
dümdüz bir vücuttan çay bardağına benzer bir kavis, zayıflayarak
oluşturulamaz.
3D Lazer Lipoliz’in en önemli özellikleri neler?

3D Lazer lipolizde bölgesel yağ fazlalıklarına sırasıyla 3 sistem
uygulanıyor. Yağ hücrelerini patlatmak için iki ayrı dalga boyuna
sahip bir lazer, ardından cildi germek ve selülitleri gidermek
için ultrason ve radyofrekans 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 güvenli.
Alınan yağlar dolgu olarak kullanılabiliyor mu?

Su basıncı ile yağ hücrelerini yıkayarak alan özel bir sistem
sayesinde doğal yağ hücreleri memelerde, kalçalarda ve
yüzde kullanılabiliyor. %90 ın üzerinde bir kalıcılık söz
konusu. Memede doğal bir silikon alternatifi ve kalçaları
dolgunlaştırmada en iyi seçenek.
Klasik liposuctiondan farkı nedir?

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

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

Şekilsiz vücutla spor ve diyet yapmak bir keyif
değil eziyet! 3D lazer lipoliz ardından spor yapmak
şart değil ama müthiş bir zevk! Kaslarınız
görünecek, sporun sağladığı kaslı ve fit görüntüyü
bölgesel yağ birikintileri gölgelemeyecek!
İyileşme süreci nasıldır?

Çok hızlı. Hemen gündelik hayatına dönülebiliyor. Uygulama
bölgesi çok büyükse birkaç gün dinlenmek de tercih edilebilir.
Riskleri nedir?

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

Sonuç anında görülüyor. 2-3 ay zarfında ödemin tamamen
gitmesi ve derinin sıkılaşmasıyla netleşiyor.

Uygulama sonrasında nelere dikkat etmek gerekir?

Bir hafta korse kullanımı dışında dikkat edilmesi gereken özel bir
durum yok. Sonrasında pansuman gerekmiyor.
Etki kalıcı mıdır? Kilo alınca şekil bozulur mu?

Yağ hücre sayısı azaltıldığı için yeni oluşturulan şekil kalıcı. Kilo
alınırsa genel bir kalınlaşma oluyor, şekil bozulmuyor.
Yaş sınırı var mı?

Ergenlik sonrası yapılabiliyor. Özellikle bu yaş grubunda
erkeklerde jinekomasti (meme büyümesi), kızlarda basen
en sık yapılan iki bölge. Orta yaşta ve ileri yaşta şekli bozan
yağlanmaların olduğu her bölgeye yapılabiliyor.

İleri yaş grubunda hastalıklardan koruyucu mudur?

Bel- göbek hattı kadınlarda 88 cm, erkeklerde 102cm nin
üzerindeyse tip II diyabet, metabolik sendrom, hipertansiyon,
solunum sistemi hastalıkları için ciddi bir risk oluşuyor. Bu
bölgedeki yağın alınması iç organlar üzerindeki basıyı kaldırarak
çalışmalarının normale dönmesini sağlıyor. Ayakkabısını bile
bağlamakta güçlük çeken, nefes almakta zorlanan ileri yaştaki
göbekli hastalara öncelikle bu yükten kurtulmaları; sonrasında diyet
ve sporla şekillerini ve sağilıklarını korumaları tavsiye ediliyor.
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BURÇLAR
Horoscope

BOĞA I TAURUS

11 Mayıs’ta gerçekleşecek dolunay
ile birlikte, evlilik ve ikili ilişkilerinizde
stresli gelişmeler gündeme gelebilir.
Evlilik yolunda atılan bir adım, bir teklif
de söz konusu olabilir. 25 Mayıs yeniayı
ile birlikte maddi kararlar ve girişimler
tetiklenebilir. Bir yatırım ve yeni bir para
kaynağı fırsatı doğabilir.
KOÇ I ARIES

11 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan
dolunay, maddi konularda atacağınız
adımları ya da daha önce niyet ettiğiniz
yatırımların neticelenmesini tetikleyebilir.
25 Mayıs yeniayı ile birlikte, kardeş ve
yakın akrabalar ile alâkalı gelişmeler ve
haberler gündeme gelebilir.

Stressful developments in marriage and
relationships may accompany the full moon
on May 11. A step towards marriage or even
a proposal might be on the agenda. The new
moon on May 25 could prompt financial
decisions and initiatives. It could give rise to
an opportunity for an investment and a new
source of financing.

The full moon occurring on May 11 may
prompt you to take steps in financial matters
or to go ahead with intended investments.
News and developments regarding siblings or
other close family members may spring up in
conjunction with the new moon on May 25.

İKİZLER I GEMINI

11 Mayıs dolunayı ile birlikte günlük
hayatınızı ve rutinlerinizi değiştirecek
birtakım gelişmeler yaşanabilir. Sağlık
adına yapılacak şeyler, tedavi ve tetkikler
konusunda da hareketlilik olabilir. 25
Mayıs yeniayı burcunuzda olacağı için,
beklettiğiniz adımların atılmasına hizmet
edebilir.

You may experience a few changes in your
daily life and routines in conjunction with the
full moon on May 11. Something could be set in
motion relating to health activities treatment
and examinations. The new moon on May
25 occurs in your sign, which could serve to
benefit certain steps you’ve been expecting
to take.

AKREP I SCORPIO

11 Mayıs dolunayı burcunuzda
gerçekleşiyor. Kendinizle ilgili bazı
konulara netlik kazandırmanız, siz
ilgilendiren bazı sonuçlarla yüzleşmeniz,
emeklerinizin karşılığını bulmanız söz
konusu olabilir. 25 Mayıs yeniayı da
devam eden gelişmelerin daha çok maddi
temelli etkilerine işaret ediyor.
TERAZİ I LIBRA

11 Mayıs dolunayı maddi kararlara, bir
ihtiyacın giderilmesi adına girişilecek
kaynak arayışına ya da finansal açıdan
gelişim ihtiyacına işaret ediyor. 25
Mayıs yeniayı da yurt dışı, yabancı
dil, yükseköğrenim, tatil, akademik
çalışmalar, satış ve pazarlama
konularında girişimleri tetikliyor.

The full moon on May 11 points to financial
decisions, starting to look for resources to
take care of an essential need, or a need
to develop financially. The new moon on
May 25 may lead to initiatives related to
foreign language and travel, holidays, higher
education and academic activities, and sales
and marketing.
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The full moon on May 11 occurs in your sign.
You could achieve clarity in some areas of
your areas of interest, face up to certain
results of interest to you, and get what
you deserve in return for your efforts. The
new moon on May 25 could affect ongoing
developments, particularly in financial terms.

YAY I SAGITTARIUS

11 Mayıs dolunay döneminde her
zamankinden daha gergin ve içe kapalı
bir ruh hâline yatkın olabilirsiniz. Olaylara
takılmak yerine, çıkarmanız gereken
derslere odaklanmanız çok faydalı
olabilir. 25 Mayıs yeniayı, birlikteliğinize
tazelenme şansı sunuyor. Bekârlar için de
güzel gelişmeler yaşanabilir.

You may become more stressed than usual
and inclined to close yourself off emotionally.
Rather than get caught up in events, it might
be better to focus on the lessons you could
learn from them. The new moon on May
25 gives you the opportunity to refresh
relationships, and for singles, some beautiful
developments could be in store

Dr. Samiye Özbaş Soysal
www.astrokarmik.com
YENGEÇ I CANCER

BAŞAK I VIRGO

11 Mayıs dolunayı anne ve babalar
ve anne baba olmayı bekleyenler için
hareketli gelişmelere işaret ediyor. Bu
konuda alınacak haberler ve çocukları
ilgilendiren konularda alınacak kararlar
söz konusu olabilir. 25 Mayıs yeniayı da
eskileri geride bırakıp yeniye yer açmak
için size cesaret verebilir.

The full moon on May 11 signals lively
developments for moms and dads as well
as those expecting. You could hear some
relevant news and make some decisions
on subjects of interest to children. The new
moon on May 25 could give you the courage
to leave behind the old to make room for the
new.

11 Mayıs dolunayı bir seyahat planını ya
da eğitim ile alâkalı bir niyeti tetikleyebilir.
Bilgi dağarcığınızı genişleten, rehberlik
sağlayan konulara meyledebilirsiniz.
25 Mayıs yeniayı da mesleki konularda
yeni adımları, iş tekliflerini ve gelecek
hedeflerinizdeki değişimleri tetikliyor.
ASLAN I LEO

11 Mayıs dolunayı ev ve aileyi ilgilendiren
konulardaki olayları tetikleyebilir.
Gayrimenkul alım-satımıyla ilgili işler,
ebeveynlerle alâkalı konular, evde bir
tadilat ihtiyacı ya da taşınma gibi konular
gündeme gelebilir. 25 Mayıs yeniayı ise,
sosyal çevrenizde tazelenme, bir ekip
çalışmasına dâhil olma konularına işaret
ediyor.

The full moon on May 11 could spark plans
for travel or something education-related.
You might feel inclined towards subjects that
would widen your sphere of knowledge or
provide you with guidance. With the new
moon on the 25th, expect new professional
developments, job opportunities and changes
in your goals for the future.

Events in areas concerning home and
family could occur as a result of the full
moon on May 11. Subjects relating to sales
or purchases of real estate, parents, home
repairs or moving could pop onto the agenda.
The new moon on May 25 points towards
things like renewing your social circle or
joining in a new team project.

OĞLAK I CAPRICORN

11 Mayıs dolunayı bir arkadaşınızla
aranızda yaşanacak bir gerginliği, ortak
hareket etmeniz gereken insanlarla
karşılaşılacak bir sorunu tetikleyebilir.
25 Mayıs yeniayı da iş arkadaşlarınız ile
alâkalı konuları gündeme getirebilir. Yeni
görev ve sorumluluklar alınabilir, rutinler
değişebilir.

The full moon on May 11 could cause tensions
between you and a friend or a problem with
those who you need to work in partnership
with. The full moon on May 25 could bring
up subjects related to work colleagues.
You might take on a new job and new
responsibilities or undergo a change in your
routine.

BALIK I PISCES

KOVA I AQUARIUS

11 Mayıs dolunayı mesleki açıdan sizi bir
karar alma noktasına taşıyabilir. “Tamam”
ya da “devam” demeniz gerekebilir.
Cevabınız “tamam” olursa, yeni statü
hedeflerine yelken açabilirsiniz. 25 Mayıs
yeniayı ile birlikte size keyif verecek
konular için daha fazla zaman ayırmaya
karar verebilirsiniz. Bir hobi de gündeme
gelebilir.

11 Mayıs dolunayı ile birlikte rutinden
uzaklaşma ve yeni bir düzene yelken
açma isteğiniz ve ihtiyacınız artabilir.
Seyahat planlarınız aktifleşebilir. 25
Mayıs yeniayı da evi ve yaşam alanınızı
ilgilendiren konularda yeni düzenlemeler
yapmanıza, taşınma ve yeni kökler
oluşturma isteğinizin artmasına işaret
ediyor.

The full moon on May 11 may increase your
desire and need to get out of your old routine
and attempt to establish a new one. It could
activate your travel plans. With the new moon
on May 25, you may feel like establishing new
arrangements with regard to home and living
space, or your wish to move and put down
new roots may increase.

With the full moon on May 11, You might reach
a point at which you need to take a decision
regarding your professional life: Will it be
“Stop” or “Go”? If the answer is “stop”, you
may find yourself with all sorts of new targets
to go for. The new moon on May 25 could
prompt you to allocate more time for things
you enjoy, and you could become involved
with a hobby.
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UÇUŞ AĞIMIZ
Our Flight Network

Pegasus Hava Yolları Tarifeli Dış Hat Uçuşlar... Pegasus Airlines Scheduled International Flights

PEGASUS YURT IÇINDE 32, YURT DIŞINDA 72 OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 41 ÜLKEDE 104 NOKTAYA TARIFELI SEFERLER DÜZENLIYOR.
PEGASUS AIRLINES OFFERS 32 DOMESTIC AND 72 INTERNATIONAL FLIGHTS TO 41 COUNTRIES AND 104 CITIES.
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Yukarıda yer alan harita, Pegasus’un yurt dışı destinasyonlarını göstermek üzere hazırlanmış bir grafik çalışmadır.
The map located above is a design work for Pegasus Airline’s scheduled international flights.
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UÇUŞ AĞIMIZ
Our Flight Network

Yukarıda yer alan harita, Pegasus’un yurt içi destinasyonlarını göstermek üzere hazırlanmış bir grafik çalışmadır.
The map located above is a design work for Pegasus Airline’s scheduled domestic flights.
PEGASUS YURT IÇINDE 32, YURT DIŞINDA 72 OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 41 ÜLKEDE 104 NOKTAYA TARIFELI SEFERLER DÜZENLIYOR.
PEGASUS AIRLINES OFFERS 32 DOMESTIC AND 72 INTERNATIONAL FLIGHTS TO 41 COUNTRIES AND 104 CITIES.

Yolcu hakları hakkında bilgilendirme ... Information about passenger rights
DEĞERLI MISAFIRLERIMIZ,

Konfirme rezervasyonunuz olmasına ve tanımlı Checkin 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.
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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).

ONLINE CHECK-IN
HAVALIMANINDA SIRA BEKLEMEDEN
RAHAT UÇMANIN YOLU:

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

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

WHAT THE BENEFITS OF ONLINE
CHECK-IN ARE:

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

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

ONLINE CHECK-IN YAPILIR
CHECK IN ONLINE

HIZLI BAGAJ TESLİMİ
FAST BAGGAGE DROP-OFF

SADECE EL BAGAJI
ONLY HAND BAGGAGE

KAPIYA GİDİLİR
GO TO GATE

BİNİŞ KARTI-MOBİL BARKOD
BOARDING PASS-MOBIL BARCODE

Check-in işlemlerinin zamanlaması farklı
istasyonlara göre değişiklik gösterebilir.
Uçuşunuz öncesi güncel bilgileri
flypgs.com’dan takip edebilirsiniz.
Timing of online check-in procedures may vary from
one airport to another; get the most up-to-date
information via flypgs.com before your flight.
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DEĞERLİ MİSAFİRLERİMİZ
Dear Guests
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UÇAKTA TEHLİKELİ MADDE TAŞINMASI
No Dangerous Goods On Aircraft
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SIVI TAŞIMA KURALLARI

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

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

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

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

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

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.

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.

ZEYTINYAĞI, BAL VE PEKMEZ ÜRÜNLERI
ILE ILGILI GIDA TAŞIMA KURALLARI
Regulation For Olive Oil, Molasses
and Honey Transportation
Uçağa zarar verip tehlike oluşturabilecek sızıntıların
önlenmesiyle ilgili tehlikeli maddeler regülasyonlarına
uygun olduğu sürece, Pegasus Hava Yolları uçuşlarında
ZEYTİNYAĞI, PEKMEZ, BAL taşınması mümkündür.
Aşağıdaki şartlar karşılanmazsa ZEYTİNYAĞI,
PEKMEZ, BAL ürünleri Pegasus Hava Yolları uçaklarına
alınmayacaktır.
Transportation of liquids such as OLIVE OIL, MOLASSES,
HONEY as checked in baggage on Pegasus Airlines aircraft
is permitted under the conditions explained. Dangerous
Goods Regulations shall be applicable for such items to
prevent leakage which could cause damage or create hazard
to the aircraft. OLIVE OIL, MOLASSES, HONEY shall NOT
be accepted on an Pegasus Airlines aircraft unless all the
conditions stated below are fulfilled.

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

5 KG

5 KG
5 KG

5 KG

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

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

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

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

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

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

Uçuş sırasında kural dışı davranışlar:
Eğer bu tip davranışlar uçuş sırasında fark edilirse,
sonuçların çok ciddi olabileceğini bilmelisiniz. Uçak
rota değiştirip planlanmayan bir iniş yapabilir, iniş
noktasında güvenlik güçleri uçağı karşılayabilir
ve kural dışı davranışlarda bulunan kişi 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

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

Sigara içme
düzenlemelerine
uyun.
Do not ignore smoking
regulations.

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

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

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

Genel düzeni bozan
davranışlarda bulunmayın.
No disorderly conduct.

Korkutucu davranışlarda
bulunmayın.
No intimidating behaviour.

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

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

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

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

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

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

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

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

Duman algılayıcılarını kurcalamak
Tampering with smoke detectors

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

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

TEK TIKLA KARŞINDA

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

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

Nedir Bu Timatic?
What is Timatic?

Minimum
pasaport süresi
Minimum passport
validity requirement

Gereken
vergiler
Required
taxes/duties

Evcil hayvanların
seyahatleriyle
ilgili bilgiler
Requirements for
travelling with pets

Sağlık uygulamaları
ve önerileri
Health
regulations and
recommendations

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

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

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

Timatic Nasıl Kullanılır?
How to use Timatic?

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

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

3

2
Aldığın biletin PNR
numarası ve soyadınla
birlikte sisteme gir.

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

Enter the PNR number
on your ticket and
your surname.

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

!
ÖNEMLİ

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

IMPORTANT

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

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

HAYIR I NO

EVET I YES

EVET I YES

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

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

HAYIR I NO

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

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

EVET I YES

EVET I YES

HAYIR I NO

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

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

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

}

Dış Hatlar
International Line

}

İç Hatlar
Domestic Line

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

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

IÇ HAT UÇUŞLARDAN GELEN

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

DOMESTIC ARRIVALS

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

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

DIŞ HAT UÇUŞLARDAN GELEN

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

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

INTERNATIONAL ARRIVALS

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

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

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

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

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

Gerçekleşmesi
zamana
bağlı istek
Geri

Resimdeki
aktör
Dilbilgisi

Uzaklık

İnce
urgan

Avanak

Bir ay adı

Akarsu
yatağı

Artvin
halkoyunu

Bayındır

Tayin

Yabancı

Afrika’da
yetişen
bir ağaç

Bir balık
oltası
Çiy, şebnem
Akaçlama

Deve
yavrusu

Bir sebze
türü

Gizem
Parazit

Baryumun
simgesi

İsim
Bir nota

Alacak, borç

İzolasyon

Fotoğraf
baskısı

Yuva

Kaldıraç

Bir kan
grubu
Önder

Gemi odası

Kolun orta
bölümü
Tavır,
davranış
Bildik,
tanıdık

Seyelan

Bellek
yitimi

Baş çoban
Valide
Sevildiğini
sanma
hezeyanı

Cennet

Dişi sığır

Dingil

İşsiz, aylak
Ara bozma

Başın alt
bölümü
Bir oto
aynası

Yankı

Osmanlı’da
bir tür maaş

Kırmızı
“Yazıklar
olsun”
ünlemi
Dolaşma

İstanbul’da
bir deniz
beldesi

Çok eski
tarih sözü

Mercanada

Velilik

Esas, ana
İstek, arzu
Hititler

Kir izi
Mektup
zarfına
yapıştırılır

Bir cetvel
türü
Belirti

Sadist

Çevre

Gösterişli,
çalımlı

Mantık

Kalbur

Yenisiyle
değiştirme
Uydurma,
sahte şey
Düşsel

“… Yesari”
(yazar)
Ağaçlıklı yol

Bir soru
sözü
3,14 sayısı

Yayvan
sepet

Pasak

Verme,
ödeme

Öncesiz
Su
Genişlik
Kirletmek
Bağımlı

Hayvan
hekimi
Askeri
bir birlik
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Bir işaret
sıfatı

CROSSWORD
Drops of
Interna- Ancient Greek
water tional plate public space
falling from code of Symbol of
the sky
Belgium Actinium

Actress in
the picture,
singer
A protective
system in cars

A conjunction used in
conditional
sentences
Film by the
Coen brothers
Front of the
hand

“… Starr”
(musician)
A brutish
giant

“… Hayek”
(actress)
Symbol of
Chlorine

Symbol of
Radon
New York

Upper
limb of
the body

Symbol of
Calcium
Ion with more
electrons than
protons

A baked
dish of fruit

Opposite
of down
Abbr.
for example

Very swift
Person who
navigates
ships

Help,
assistance

A lost
continent

Not used,
not occupied
In the
afternoon “… Fleming”
(writer)

Police
ofﬁcer

Los Angeles

Team sport
played on
horseback
Symbol of
Gadolinium

A network
of delivering
electricity

Abbr.
Meter

Abstaining
of
from animal Symbol
Argon
products

Informal for
airplane

US rock
band

Spanish
surrealist
painter
To move
swiftly
To combine
into a whole
Opposite
of good

International plate
code of
Luxembourg

Either
A portal of
entry into a
building

“Luis …”
(retired
Portuguese
footballer)

Part of an
airplane
To make
suitable or
make to
correspond

Unidentiﬁed Symbol of
ﬂying object Sodium
A blood Unit of digital
group information

Current

Short for
laboratory

Television
Petroleumbased liquid
Cancel a
process

A dairy
product
made from
milk
Washington
…
A God in
Sumerian
City in
Bulgaria
“... Marley”
(reggae singer)

Yes,
informal

International
plate code
of Great
Britain

Recording
media for
audio or
video

A country
in the
Atlantic
Symbol of
Tellurium
Violoncello

Symbol of
Iron
Access,
usage

“... Penn”
(actor)

Combustible

Winter
sport,
gliding on
snow

Conﬁdence
or trust

Symbol of
Iodine

True
Seedbearing part
of a plant
Centre of
solar system

A character
in Arabic
Freedy Cruiger street
A beach community in
Los Angeles

American
television
sitcom
Elvis Castello
song

Guide the course of a vehicle
Symbol of
Bismuth

Symbol of
Samarium
Certiﬁcate
of insurance
Symbol of
Aluminum

Existing in
name only

Intense form
of anger
Stephen
King's book

Lawful,
impartial

Abstract
strategy
board game

The iron
tower in
Paris

Symbol of
Selenium

A hunt,
a pursuit
A fuel
type
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CEVAPLAR I ANSWERS
KOLAY Easy

ORTA Medium
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5

8

7

2

3

4

1

8

9

5

6

3

2

7

1

4

3

2

1

5

9

4

6

7

8

7

6

2

1

5

4

8

3

9

1

7

8

9

2

3

4

6

5

6

8

1

3

4

5

9

2

7

6

3

9

1

4

5

2

8

7

4

5

9

2

7

6

1

8

3

4

5

2

7

8

6

1

9
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2

3

7

9

8

1

4

5
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A
R
A
L
I
K

A
A
A K E T E
T A L A K
A K
B A
M
T A B
A M A R A
A K I
A N A
E
İ N E K
A V A R E
E K O
A L
T U
A T O L
T
U M U
E T R A F
M E
N E
E
P İ
L İ
K
T A B İ
T A B U R

Pilota yardım et
Help the pilot

Dilbilgisi

Akaçlama
Bir sebze
türü

Bir nota

ÇENGEL BULMACA

Bir kan
grubu

Tavır,
davranış
Bildik,
tanıdık

Cennet
Dingil

Başın alt
bölümü
Bir oto
aynası

İstanbul’da
bir deniz
beldesi

Kir izi
Mektup
zarfına
yapıştırılır

Düşsel

E
R
D
A
L
B
E
Ş
İ
K
Ç
İ
O
Ğ
L
U

“… Yesari”
(yazar)

Ağaçlıklı yol

Gerçekleşmesi
zamana
bağlı istek
Geri

Uzaklık

İnce
urgan

Avanak

Bir balık
oltası

Çiy, şebnem

Parazit
İsim

İzolasyon
Yuva

Önder

Kolun orta
bölümü

İ
P A
B
S A
I T
R

Bir ay adı
Bayındır

Deve
yavrusu
Gizem

Gemi odası

Akarsu
yatağı

Artvin
halkoyunu

Tayin

Yabancı

Baryumun
simgesi

Alacak, borç

İşsiz, aylak

Yankı

“Yazıklar
olsun”
ünlemi
Dolaşma

İstek, arzu

Hititler

Bir cetvel
türü

Belirti

Sadist

Gösterişli,
çalımlı

Mantık
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Osmanlı’da
bir tür maaş

Kırmızı

Esas, ana

Hayvan
hekimi

New York

Sevildiğini
sanma
hezeyanı

Velilik

Öncesiz

Symbol of
Radon

Dişi sığır

Mercanada

Genişlik

Fotoğraf
baskısı

Kaldıraç

N
Spanish
surrealist
painter
To move
swiftly

Valide

Çok eski
tarih sözü

Kirletmek

Help,
assistance

Baş çoban

Ara bozma

Yayvan
sepet

A
Los Angeles

Seyelan

Bellek
yitimi

Yenisiyle
değiştirme
Uydurma,
sahte şey

Actress in
the picture,
singer
A protective
system in cars

Afrika’da
yetişen
bir ağaç

E
S
E
M
E

E
L
E
Z
E
R

Çevre
Kalbur

E
L
E
K
Askeri
bir birlik

Bir soru
sözü

3,14 sayısı

Pasak

Verme,
ödeme

Su

Bağımlı

Bir işaret
sıfatı

CROSSWORD

E
A
G
A M E R
R E N A J
B
K L A
A
A
Y A L
A
L İ D E
D A
A
İ N A
R E M
A
S
N
E N E
D
K İ Z
F İ
A
V A
E K E
İ
P
L
T A Z
A F İ F
H A Y A L İ
L E K E L E
V E T E R İ N

Resimdeki
aktör

R
“Luis …”
(retired
Portuguese
footballer)

U

H
I
L
A
R
Y
D
U
F
F

Unidentiﬁed Symbol of
ﬂying object Sodium
A blood Unit of digital
group information

A B
Y
T
F E

Yes,
informal

Recording
media for
audio or
video

Symbol of
Iron
Access,
usage

“... Penn”
(actor)

U S
E
M A
N

Freedy Cruiger street
A beach community in
Los Angeles

Existing in
name only

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

Drops of
Interna- Ancient Greek
water
tional plate public space
falling from code of
Symbol of
the sky
Belgium
Actinium

A conjunction used in
conditional
sentences
Film by the
Coen brothers
Front of the
hand

A network
of delivering
electricity

Not used,
not occupied
In the
afternoon “… Fleming”
(writer)

Police
ofﬁcer

Very swift
Person who
navigates
ships

“… Hayek”
(actress)
Symbol of
Chlorine

Symbol of
Calcium
Ion with more
electrons than
protons

Abbr.
Meter

US rock
band

International plate
code of
Luxembourg

To make
suitable or
make to
correspond

A dairy
product
made from
milk

Washington
…
A God in
Sumerian

Symbol of
Tellurium

Lawful,
impartial

Abstract
strategy
board game

Violoncello

Combustible

Winter
sport,
gliding on
snow

Conﬁdence
or trust
True

Seedbearing part
of a plant
Centre of
solar system

A character
in Arabic

Guide the course of a vehicle
Symbol of
Bismuth

Symbol of
Aluminum

A fuel
type

G
P
R G O
I D L E
D
O G
A
I R V A
M E R
G
B A D
N O
T
O
V A R
B
B O B
F
R A
A I T H
I T
A
R
S M
C H A
D I E S
Team sport
played on
horseback
Symbol of
Gadolinium

A lost
continent

Opposite
of down
Abbr.
for example

A brutish
giant

Upper
limb of
the body

Abstaining
of
from animal Symbol
Argon
products

To combine
into a whole
Opposite
of good

Either
A portal of
entry into a
building

Current

Television

Petroleumbased liquid
Cancel a
process

City in
Bulgaria
“... Marley”
(reggae singer)

International
plate code
of Great
Britain

Intense form
of anger
Stephen
King's book

American
television
sitcom
Elvis Castello
song

Symbol of
Samarium
Certiﬁcate
of insurance

A hunt,
a pursuit

M
U P
I
R E
I
N A
G E
O R
O
W
I L
N A
G B

A baked
dish of fruit

“… Starr”
(musician)

Informal for
airplane

Part of an
airplane

Short for
laboratory

A country
in the
Atlantic

The iron
tower in
Paris

G E
I
L F
F
S E
E L

Symbol of
Iodine

Symbol of
Selenium

