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M e h m e t T.  N A N E
Pegasus Hava Yolları 

Genel Müdürü
Pegasus Airlines CEO

Değerli Misafirlerimiz,
Her geçen gün uçuş noktalarımızı artırmaya ve siz değerli 
misafirlerimizi seyahat etmek istediği destinasyona ulaştırmaya 
devam ediyoruz. Dubai, Abu Dhabi ve Şarjah’tan sonra Birleşik 
Arap Emirlikleri’ndeki dördüncü noktamız olan Resü-l 
Hayme’ye de 30 Ekim itibarıyla uçmaya başlıyoruz.

Sizler için gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri de devam ediyor. 
Geçen ay başlattığımız Rus hava yolu şirketi S7 Havayolları’nın 
ardından yeni bir hava yolu iş birliğine daha imza attık. 
Bu iş birliği kapsamında Emirates Havayolları bundan 
böyle Pegasus’un İstanbul Sabiha Gökçen-Atina karşılıklı 
seferlerini Atina-Newark seferlerine bağlayacak. Pegasus 
ekibi olarak seyahat deneyiminizi kolaylaştıracak, geliştirecek 
ve iyileştirecek her türlü ürün, hizmet ve iş birliği için tüm 
gayretimizle çalışıyoruz. 

Yaz Keşifleri…
Sarp yamaçlar, başı bulutlara değen zirveler, fırından yeni 
çıkmış mis gibi mısır ekmeği ve demini almış çayla başlayan 
uzun sohbetler… Rize dendiğinde ilk akla gelenler bu güzellikler. 
Rize’de yaz, yaylaya çıkmak demek. Siz de yazı serin yaylalarda 
keyifle çayınızı yudumlayarak geçirmek isteyenlerdenseniz Rize 
doğru adres olacaktır.    

Yaz dolu dizgin devam ederken yurtdışı keşifleri yapmak 
isteyenlere ise iki önerim var: İlki Marsilya… Taş evler, dar 
sokaklar, göz kamaştıran kumsallar, leziz yemekler ve eşsiz bir 
Akdeniz manzarası ile Fransız Rivierası, kendisine yakıştırılan 
Cote d’Azur, yani “gök mavisi kıyı” isminin hakkını veriyor. 
Fransa’nın en eski şehri olan Marsilya’dan yola çıkıp St. Tropez, 
Cannes ve Nice’i aşıp kendine has Akdeniz kasabalarından 
geçerek Monako’ya dek uzanan bu eşsiz rotayı keşfedebilirsiniz. 
İkinci önerim ise Avrupa’nın sürprizlerle dolu şehri Brüksel… 
Yaz aylarında canlanan yaşamı, yeni nesil sanat ve tasarım 
mekânları, hip kafeleri ve yemyeşil parklarıyla Brüksel, çok 
keyifli bir destinasyon olacaktır. Avrupa’nın en kozmopolit 
şehirlerinden biri olan Brüksel’in, Ağustos ayında Çiçek Zamanı 
etkinliği başta olmak üzere ziyaretçilerine sunduğu pek çok şey 
var.   

Kurban Bayramımız ve 30 Ağustos  
Zafer Bayramımız Kutlu Olsun
Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, 
sevdikleriniz ve ailelerinizle birlikte geçireceğiniz huzurlu ve 
mutlu günler diliyorum. 

Tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimizin 30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nı da en içten duygularımla kutluyor, ebediyete intikal 
etmiş olan başta Atamız olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi 
saygıyla anıyorum.

Keyifli uçuşlar.

Dear Guests,
We continue to increase our flight destinations every day, and 
to take you, our esteemed guests, to destinations of your choice. 
After Dubai, Abu Dhabi and Sharjah, we now are starting to fly 
to Ras al-Khaimah, our fourth destination in the UAE, as of 30 
October.

We continue our collaborations to serve you in the best way 
possible. Following the collaboration we started with the 
Russian S7 Airlines last month, we started collaborating with 
a new airline. Within the scope of this collaboration, Emirates 
Airlines will connect their Athens-Newark flights to Istanbul 
Sabiha Gökçen-Athens round trip Pegasus flights. As the 
Pegasus team, we are putting in all our effort, to provide you 
with all kinds of products, services and collaborations to ease, 
improve and better your travel experience. 

Summer Explorations…
Steep slopes, peaks that have their heads up in the clouds, 
freshly baked corn flour bread and long conversations 
accompanied with well-steeped tea… These are the enticements 
that come to mind when you say Rize. Summer in Rize means 
going up the highlands.  If you are one of those who would like to 
sip your tea with pleasure in the highlands then Rize would be 
just the place you are looking for.    

As summer is at full speed, I have two suggestions for those 
who would like to do a bit of exploring abroad: The first is 
Marseilles… With stone houses, narrow streets, dazzling 
beaches, delicious meals and a unique Mediterranean vista, 
the French Riviera does deserve the Cote d’Azur name which 
means “sky blue shores”. Setting out from Marseilles, the 
oldest city of France, passing through St. Tropez, Cannes, 
Nice and unique Mediterranean towns, you may explore 
this unprecedented route that leads to Monaco. My second 
suggestion is Brussels, the European city full of surprises… With 
its life awakening in summer, its new generation arts and design 
venues, hip cafés and lush green parks Brussels will be a very 
delightful destination. One of the most cosmopolitan cities of 
Europe, Brussels has so much to offer to its visitors in August, 
Flowertime takes the lead.     

Happy Eid al-Adha and 30 August  
Victory Day
I wish you a happy Eid al-Adha, and peaceful and joyful days to 
spend with your family and loved ones. 

I celebrate the 30 August Victory Day of our nation whose past is 
full of glorious victories with my best wishes, and commemorate 
firstly our great leader and all our martyrs and veterans who 
have passed away with great respect.
   
Enjoy your flight.
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ROMANYA - ROMANIA  00 40 21 307 91 75

 - KOSOVO  00 381 38 225 810
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 - KUWAIT  00 965 22447709
 - BAHRAIN  00973-38817488

 - QATAR  00 974 4421807
 - USA  00 90 850 250 67 77 

KANADA - CANADA  00 90 850 250 67 77 
 - UAE  00 971 4 357 81 28 

- IRAQ (ERBIL)  00 964 750 895 50 20
- AZERBAIJAN  00 994 12/70/55/50 5980598 

 

6 PEGASUS _
 





70

62

contents

PORTRE

PORTRAIT

 

 
 

Ben Hep Senin 

80
SEYAHAT

TRAVEL
 

112
SEYAHAT

TRAVEL

8 PEGASUS _
 

SEYAHAT

TRAVEL

70



BMATIK_TURISTIK_YORE_NISAN19_21x25cm.indd   1 22/07/2019   17:19



contents

144

EXPERIENCE

152

INTERVIEW

The Turkish Cookbook Türk 

The Turkish Cookbook

134

LIFESTYLE

144

134

152







_ PEGASUS 13 

Trend hotwire
TRENDING TOPICS... WORTH SEEING...

IN THE MIDDLE OF NOWHERE: 67º 49’ 32” NORTH

Bodrum’da Saz ve Caz

Rally Adventure from Abant to Göbeklitepe
“Jazz With an Ethnic Touch” in Bodrum

The World of Gastronomy meets in Antep
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TREND / Hotwire

BIG GER THAN THE PL ATE
One of the most important art and design museums of the world, Victoria & Albert 
Museum is hosting a bold exhibition. Entitled “Food: Bigger than the Plate”, the 
exhibition focuses on the process and stages of the food system from compost to 
table. Backed with many talks and workshops, the exhibition, invites participants 
to not only ponder on many issues ranging from urban farms to gastronomic 
experiments and food politics, but also to question how we can produce more 
sustainable and delicious food. You can visit the exhibition until 20 October in 
Victoria & Albert Museum, London.

sergi, kompost halinden 
masaya servis edilinceye 

çiftlikleri, gastronomik 

da dâhil bu alandaki pek 

iterken, bir yandan da 
daha sürdürülebilir ve 

Sergiyi 20 Ekim’e dek, 
Londra’daki, Victoria & 

vam.ac.uk

TREND / Hotwire
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan LONDRA’ya 
haftanın HER günü her şey dâhil 114,99 USD’den 
başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to LONDON from İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport with Pegasus’ DAILY flights; all-inclusive 
prices start at 114,99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS
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TREND / Hotwire

ANATOLIA FROM THE ARCHIVE OF 
MARCELL RE STLE
A selection percolated from the excursions of Prof. Marcell Restle 
(1932-2016), one of the most renowned names in the history of art, in 
Istanbul, Anatolia and East Mediterranean studying the heritage in 
the Late Antique, Byzantine, Seljuk and Ottoman eras in Asia Minor 
meets its visitors at Koç University Research Center for Anatolian 
Civilizations (ANAMED).

“Archival Memories: Marcell Restle’s Research in Anatolia and Beyond” 
exhibition consists of photographs, documents, technical drawings and 
voice-video recordings selected from Restle’s private collection donated 
to Digital Research Archive for Byzantium (Digitales Forschungsarchiv 
Byzanz-DiFaB) at University of Vienna, Department of Art History. 

Restle carried out in Istanbul, Anatolia and Syria’s Havran region, and 
the last section tells the short story of the archive.

Curated by Lioba Theis, Su Sultan Akülker and Caroline Mang, the 

until 1 December.

gezilerinden süzülen bir seçki, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri 

Digitales Forschungsarchiv 
Byzanz-DiFaB

Galeri’de gezilebilir.
anamed.ku.edu.tr
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TREND / Hotwire

Çalışmaları yurt içi ve dışındaki pek çok kamusal ve kurumsal koleksiyonda 
yer alan heykeltıraş ve ressam Prof. Azade Köker’in eserleri üç farklı karma 
sergiyle sanatseverlerle buluşuyor. Köker’in çalışmalarını, 23 Kasım’a 
dek Dubai Jameel Güzel Sanatlar Merkezi’ndeki “Ikinci El” isimli sergide;  
29 Eylül’e dek Polonya, Krakow, Çağdaş Sanat Müzesi’ndeki “Sanatta 
Doğa” isimli sergide ve 25 Ağustos’a dek de Almanya’da, Kunstmuseum 
Solingen’deki “Şairin Ruhu” isimli sergide görebilirsiniz.
zilbermangallery.com

Azade Köker in Three Different  
Group Exhibitions
Sculptor and painter Prof. Azade Köker, whose artwork is included in the 
many state and corporate collections both national and international, 
is presenting her work to art lovers in three different group exhibitions. 
Köker’s artwork can be seen at the “Second Hand” exhibition, on display 
at the Dubai Jameel Fine Arts Center till November 23; the “Nature in Art” 
exhibition, on display at Contemporary Art Museum in Krakow, Poland till 
29 September and the “The Spirit of the Poet” exhibition, on display at 
Kunstmuseum in Solingen, Germany until 25 August.

ifturquie.org/ankara

IN THE MIDDLE OF NOWHERE: 
67 º  49’  32”  NORTH

Azade Köker, “Papatya” / “Daisy”, 2017

Azade Köker, “Istanbul I”, 2014
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TREND / Hotwire

T WO NEW COLLE C TIONS AWAIT  
THEIR VISITOR S

th th
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Antalya

FinikeKaş

Marmaris

Çeşme

Mytilini
Ayvalık

Yalova

Fenerbahçe&Kalamış

Kuşadası

Explore the bays of the Aegean and 

Mediterranean marina by marina!

With an annual contract at any Setur Marina,

you get 30 days free stay any other for a total of 270 days!

And the next 60 days after that is 50% off too!

KALAMIŞ & FENERBAHÇE +90 216 346 2346 TURKEY | YALOVA +90 226 813 1919 TURKEY | AYVALIK +90 266 312 2696 TURKEY | MYTILINI +30 225 105 4000 GREECE
ÇEŞME ALTINYUNUS +90 232 723 1434 TURKEY | KUŞADASI +90 256 618 1460 TURKEY | MARMARİS NETSEL +90 252 412 2708 TURKEY | KAŞ +90 242 836 3700 TURKEY

FİNİKE +90 242 855 5030 TURKEY | ANTALYA +90 242 259 3259 TURKEY 
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TREND / Hotwire

whc.unesco.org/en/newproperties/

THE NEW “WORLD HERITAGES” ARE DECLARED

Azerbaycan / Azerbaijan

İzlanda / Iceland

Rusya / Russia

Brezilya / Brazil

Hindistan / India
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TREND / Hotwire

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
MANCHESTER’a haftanın HER günü her şey dâhil  
139,99 USD’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to MANCHESTER from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights; all-
inclusive prices start at 139,99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

Manchester’dan trenle Edinburgh’a yaklaşık 3 saatte 
ulaşabilirsiniz. / You can get from Manchester to 

Edinburgh by train in about 3 hours.

EDINBURGH’DA KURULUYOR

eif.co.uk

TH E  WORLD  STAGE 
I S  G E T T I N G  S E T U P  I N 
E D INB URG H

Toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla 
dikkat çekmeyi amaçlayan Sabancı Vakfı’nın 
2016 yılından bu yana düzenlediği Kısa Film 

Yarışması’nın dördüncüsü için başvurular 
başladı. “Kısa Film Uzun Etki” sloganı ile 

gerçekleştirilen yarışma, günlük yaşamımızın 
vazgeçilmez bir parçası olan teknolojiye farklı 

bir açıdan bakmak adına bu yılki temasını 
“Dijital Yalnızlık” olarak belirledi. Başvuruları 
22 Kasım’a kadar devam edecek yarışmaya 

başvuracak eserlerin en fazla beş dakika 
uzunluğunda olması gerekiyor. Başvuru şartları 

için yarışmanın internet adresini ziyaret 
edebilirsiniz.

kisafilmuzunetki.org . sabancivakfi.org

Applications are now admitted for the 4th 
Short Film Competition organized by Sabancı 

Foundation since 2016 with an aim to 
draw attention to social issues through art. 
Held with the slogan, “Short Movie Lasting 

Impact”¸ the competition’s theme this year is 
determined as “Digital Solitariness” to bring 
a new perspective to technology which has 
become an essential part of our daily lives. 
The duration of the work to be submitted 
to the competition should not exceed five 

minutes and the deadline for applications is 
22 November. For the terms of application, you 

may visit the web site of the competition.
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TREND / Hotwire

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan DALAMAN’a 
haftanın HER günü her şey dâhil 114,99 TL’den 
başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to DALAMAN from İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport with Pegasus’ DAILY flights; all-inclusive 
prices start at 114,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

muzikkoyu.net 

AL L  TH E  MEL ODIE S OF THE 

 

“Maçka’da Buluşalım-Bir Karadeniz Şöleni” 
kemençe ve tulum nameleri eşliğinde herkesi 

horona davet ediyor. Enerjik halk oyunları, 
dinamik ezgiler, el sanatları ve yöresel tatlar 

ile Karadeniz’in ruhunu İstanbul’a taşıyan 
şölende, Ekin Uzunlar, Resul Dindar, İmera, 
Gökhan Birben, Ezgi Eyüboğlu, Emrullah Gül 

ve Salih Yılmaz sahne alıyor. En büyük yöresel 
festivallerden biri olan “Maçka’da Buluşalım”,  

8 Eylül’de İstanbul Küçükçiftlik Park’ta! 
biletix.com

“Let’s meet in Maçka-A Black Sea Festival” 
invites everyone to dance the horon with 

the melodies of the kemancha and bagpipe. 
Bringing the soul of the Black Sea to Istanbul 
with energetic folk dances, dynamic melodies, 

handcrafts and local delights, the festival 
features concerts by Ekin Uzunlar, Resul 

Dindar, İmera, Gökhan Birben, Ezgi Eyüboğlu, 
Emrullah Gül and Salih Yılmaz. One of the 
biggest regional festivals, “Let’s meet in 

Maçka” will be in Istanbul Küçükçiftlik Park on 
8 September.

İmera

Ezgi Eyüboğlu

Resul Dindar

Salih 
Yılmaz

Ekin 
Uzunlar
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TREND / Hotwire

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan BODRUM’a 
haftanın HER günü her şey dâhil 119,99 TL’den 
başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to BODRUM from İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport with Pegasus’ DAILY flights; all-inclusive 
prices start at 119,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

BODRUM’DA SAZ VE CAZ

Saz ve Caz

bodrumcazfest.org

“JA Z Z  W ITH AN ETHNIC 
TOUCH” IN B ODRUM

Evgeny Grinko Harbiye’de
“Valse” adlı şarkısıyla adını tüm dünyada 
duyuran Rus piyanist ve besteci Evgeny 

Grinko, bir kez daha İstanbul’da. İlk bestesini 
16 yaşında yapan, 20’li yaşlarında piyanoyla 
tanışan ve “Silent Like Waters”, “Tiny Mouse 

Tales” da dahil farklı albümleriyle büyük beğeni 
toplayan sanatçı, 16 Ağustos’ta İBB Harbiye 

Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda  
konser veriyor.  

biletix.com

Evgeny Grinko At Harbiye
Rising to world-wide fame with his song “Valse”, 

the Russian pianist and composer Evgeny 
Grinko is, once again, in Istanbul. Making his 

first composition at the age of 16, and getting 
acquainted with piano in his 20s and receiving 
a distinct recognition for his albums including 
“Silent Like Waters”, “Tiny Mouse Tales”, the 
artist will give a concert in IMM Harbiye Cemil 

Topuzlu Open Air Theatre on 16 August.  

Burhan Öçal

Buzuki Orhan

Tanini Trio

Erkan Oğur
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TREND / Hotwire

heproductions.com

BACH AT THE SA BA NCI MUSEUM

 

Sinemaseverler yaz akşamlarını açık hava 
film gösterimleriyle renklendiriyor. İstanbul, 
Ortaköy Feriye Ağustos ayındaki gösterim 

programında “Jaws”, “La La Land”, “Amelie”, 
“Geleceğe Dönüş” ve “Whiplash” da dahil 
pek çok filme yer veriyor. UNIQ İstanbul’un 
Başka Sinema işbirliğiyle düzenlediği ve 

11 Eylül’e dek sürecek Uniq Açık Hava Film 
Festivali kapsamında ise “Mary Shelley”, “Le 
Redoutable”, “The Florida Project”, “Transit” 
ve “Kelebekler” gibi birçok yapım bulunuyor.

feriye.com 
uniqistanbul.com

Cinema lovers zest up your summer nights 
with open air movie screenings. Ortaköy 

Feriye in Istanbul, is featuring many movies 
including “Jaws”, “La La Land”, “Amelie”, 

“Back to the Future” and “Whiplash” in its 
August screening program. And the Uniq 
Outdoor Film Festival organized by UNIQ 

İstanbul in collaboration with Başka Sinema 
to last until 11 September, features many 
productions such as “Mary Shelley”, “Le 

Redoutable”, “The Florida Project”, “Transit” 
and “Butterflies”.
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TREND / Hotwire

WHI CH  ON E  IS  
YOUR C IT Y?

 HAZIRLAYAN / COMPILED BY:  HANDE ÇETİN ONGUN

[  B U R H A N  Ö Ç A L  /  Z Ü R İ H  -  Z U R I C H ]

Everytime I visit Zurich, I have quite a 
hectic schedule, I generally run from 
one meeting to the other during the 
day. There are a few places where I 
take a breather and Lindenhof Park is 
one of these places. This small park 
located at the end of a narrow ramp is 
surrounded by old Zurich houses.  

Münstergasse’deki Bodega 
tipik bir İspanyol meyhanesi. 
Şehrin yerlilerinin müdavimi 
olduğu bir mekân arıyorsanız 
tam size göre. Biraz klasik 
olacak ama Zürih’e gelmişken 
Sprüngli’ye de uğramamak 
olmaz. Evet kalabalık, evet 

çok turistik hatta gürültülü ama bir misafirim 
geldiyse mutlaka Sprüngli’ye getiririm. 

The Bodega at the Münstergasse is a typical Spanish 
tavern. If you are looking for a place where the locals 
are regulars, then it is just the right place for you. It 
will be a little bit classical but having come all the 
way to Zurich, you can’t but drop by Sprüngli. Yes, it is 
crowded, yes it is touristy and a little bit noisy but if I 
have a guest, I certainly take them to Sprüngli. 

İstisnasız her gidişimde kısa 
süreliğine de olsa uğradığım 
yerlerden biri Kunsthaus. 
Chagall, Munch, Picasso 
ve Kokoschka da dahil 
koleksiyonlarının önemi bir 
yana, burada her zaman yeni 
ve ses getiren bir sergiyle 

karşılaşıyorum. Gündemi takip etmek ve ilham 
almak için bir kaçış noktası. Galerinin içindeki minik 
kafe de sizi adeta 1920’lere götürüyor.

Without exception, Kunsthaus is one of the places 
I drop by in every visit, at least for a short while. 
Besides the importance of its collections including 
the artworks of Chagall, Munch, Picasso and 
Kokoschka, I always come by a new and impressive 
exhibition here. Somewhere to escape to keep up 
with the times and to be inspired. The small café 
inside the gallery literally takes you back to 1920s.

Zürih gelenekselden dünya mutfağına çok fazla 
alternatife sahip. Benim en sevdiğim restoranlardan 
biri Kronenhalle. Burada hiçbir zaman hayal 
kırıklığına uğramadım. Favorimse yemyeşil sebze 
tabağı. Ayrıca mevsimlik menüleri, geleneksel 
tatlıları da mutlaka tadılmalı.

Zurich presents many alternatives ranging from 
the traditional to world cuisine. One of my favourite 
restaurants is the Kronenhalle. I never was once 
disappointed here. My favourite dish is the green 
vegetables. You should also taste their seasonal 
menus and traditional desserts.
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zorlupsm.com

Yeni Nesil  

2013 yılında yayınladığı “My Love” ile Avrupa’da 
dikkatleri üzerine çeken Hollandalı müzisyen 
Kovacs, yıllar içinde kendi yolundan giderek 
popülaritesini artırmayı başardı. Amy Winehouse 
ve Nina Simone gibi efsanelere benzetilen 
müzikal yeteneği, 60 milyonu aşan YouTube 
izlenmesi, kazandığı çeşitli ödüller, global 
festival performansları ve aykırı imajı ile Kovacs, 
günümüzün soul pop yıldızlarından biri. Ünlü 
şarkıcı, 5 Eylül’de Zorlu PSM %100 Studio 
sahnesinde izlenebilir. 

The New Generation of Soul Pop 
Stars: Kovacs
Drawing attention with the “My Love” album 
released in 2013, Dutch musician Kovacs 
managed to increase her popularity by forging 
her own unique path. Presenting a controversial 
profile with a musicality reminding that of 
legends like Amy Winehouse and Nina Simone, 
with over 60 million views on YouTube, various 
awards and global festival performances, 
Kovacs is one of the soul pop stars of our times. 
The famous singer will be on Zorlu PSM %100 
Studio on 5 September. 

 

happy hour ve 

ZE S T UP YOUR FRIDAY  NIG H TS!

OU TD O OR MOVIE THE ATRE AT 
ZORLU P SM AMFI

2 Ağustos / August 2
18:00-22:00  
Hakan Özkul b2b  
Emel Kurhan

19 Ağustos / August 19 - 20:00   
Comme un Lion (Aslan Parçası) 
20 Ağustos / August 20 - 20:00  
Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı & 
Türkçe 45’likler Parti 

27 Ağustos / August 27 - 20:00   
Beyoğlu Güzeli &  
Türkçe 45’likler Parti
28 Ağustos / August 28 - 20:00  
Mamma Mia! 

9 Ağustos / August 9
18:00-20:00 mrhes
20:00-22:00  
Ahmet Demirağ

16 Ağustos / August 16
18:00-20:00 Levent Alp  
b2b Eren Gündemir
20:00-22:00 Zafer Çeçen
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Türk şiirinin en önemli isimlerinden Cemal 
Süreya’nın hayatı, birinci el bir tanıklıkla 

aktarılıyor. Şairin kız kardeşi Perihan Bakır’ın 
hazırladığı kitap, “Şairin hayatı şiire dâhil” diyen 
Süreya’nın çocukluk, öksüzlük, göçler, okullar, 

işler, evlilikler ve şiirlerle dolu olan hayatına bizi 
bir adım daha yaklaştırıyor.

everestyayinlari.com

I’m Leaving You My Breath
The life of Cemal Süreya, one of the most 

important names in Turkish poetry, is conveyed 
through first hand testimonials. Produced by 

the poet’s sister Perihan Bakır, the book brings 
us a step closer to the life of the poet who said 
“The poem is inclusive of the life of the poet” 

full to the brim with childhood memories, 
orphanhood, migrations, schools, jobs, 

marriages and poetry.

Danube, which conduced Italian author, 
translator and academician Claudio Magris to 
be deemed among the greatest contemporary 
Italian authors, takes the readers on a journey 
along River Danube; a centre stage to some 
important milestones in history, reaching over 
the Bavarian hills to the Balkans and the Black 
Sea. Magris voices the life style and culture of 
Central Europe in its most picturesque form by 
also referring to names along the route, whose 
souls have permeated cities and monuments 
including Kafka, Heidegger, Canetti and 
Wittgenstein. Legends, wars, pirates, 

this journey. Nominated for Nobel Prize in 
2007, this piece by Magris has been translated 
to Turkish by Leyla Tonguç. 

TUNA 
BOYUNCA

Tuna Boyunca

yer alan Tuna Nehri üzerinde; Bavyera 
tepelerinden Balkanlar’a ve Karadeniz’e 

Kafka, Heidegger, Canetti ve Wittgenstein da 

de anan Magris, en pitoresk haliyle Orta 

kitap.ykykultur.com.tr 

DANUBE

Amerikan edebiyatının mizahi yanı kuvvetli, 
yaratıcı yazarlarından Andrew Sean Greer, 50’li 

yaşlarındaki başarısız romancı bir karakter 
aracılığıyla “turist Amerikalı” tipiyle alay 

ederken kültürün, cinsiyetin, yaşın ötesinde bir 
aşk hikâyesi anlatıyor. Yazara 2018’de Pulitzer 
Kurgu Ödülü’nü kazandıran Bay Less, Türkçeye 

Kıvanç Güney tarafından çevrildi. 
ithaki.com.tr 

Less
Andrew Sean Greer, a humorous and creative 

American writer, tells a love story beyond 
cultural, gender and age differences through a 
failed novelist at his 50s whilst having fun with 
the “American Touristic” typology. Leading the 

author to get the 2018 Pulitzer Prize on Fiction, 
Less is translated into Turkish by Kıvanç Güney.

Budapeşte / Budapest
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Gezgin Anne’den  
Seyahat Önerileri

Hazırladığı “Gezgin Anne” bloğu ile çocuklarla 
birlikte gezme konusunda pek çok ipucu 

veren Deniz Özgül, yeni kitabında günübirlik 
bir kaçamak ya da denizaşırı bir yolculuk fark 

etmeksizin ailedeki her bireyin eğleneceği 
tatiller planlamanın ve seyahat etmenin ne 
demek olduğunu öğrenip bundan keyif alan 

çocuklar yetiştirmenin püf noktalarını anlatıyor. 
ciniusyayinlari.com

Recommendations for Travels 
from The Wanderer Mom

Be it a daily excursion or an overseas trip, Deniz 
Özgül, who gives many clues on travelling with 

children in her blog “Wanderer Mom”,
 presents the knacks to raising children who 

love travelling and know what it means to plan 
vacations that each family member will enjoy in 

her latest book.

VISIT AND 
E NJOY THE 
AE G E AN 

 

Seyahat yazıları ve gezi programlarıyla tanınan 
Ayhan Sicimoğlu, yeni kitabında rotasını Ege 
ve Akdeniz ülkelerine çeviriyor: Yunanistan, 
İspanya, İtalya, Portekiz, Hırvatistan, Malta, 
Fransa ve Karadağ’ı kapsayan bu yolculukta 
Sicimoğlu, her bir destinasyonun tarihinden, 

mutfağından ve günlük yaşamından da  
söz ediyor. 

I Know No Bird Other  
than the Crow

Renowned for his travel writings and TV 
programs Ayhan Sicimoğlu steers his course 

towards the Aegean and Mediterranean 
countries in his new book. With a route 

covering Greece, Spain, Italy, Portugal, Croatia, 
Malta, France and Montenegro, Sicimoğlu 

relays the history, cuisine and daily living of 
each destination. 

monakitap.com

’d

Söğüt, Kızılyer sahili



asteriahotels.com

ASTERIA 
C L U B  -  B E L E K

ASTERIA 
K R E M L I N  P A L A C E

ASTERIA 
H O T E L  -  F A N T A S I A

ASTERIA 
B O D R U M  R E S O R T
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Daha önce Soso’nun Kompost Kitabı’nda çocuklarla 
buluşan Sima Özkan, bu kez de düşünmeden çöpe 
atılanların doğanın dengesini bozduğuna dikkat 
çekiyor ve sıfır atık için yapılması gerekenleri 
basit bir şekilde sıralıyor. Tüketimi azaltmak, 
doğaya zarar veren “beter beşli”den kurtulmak 
ve daha sık geri dönüşüm yapmak da dâhil bu 
alanda farklı konulara dikkat çeken öyküde, Deniz 
ve arkadaşlarının bir okul yılı içinde sıfır atığa 
ulaşması hiç de zor olmuyor. Kitap, Zeynep Özatalay 
tarafından resimlendirildi.
redhouse.com.tr

Zero Waste Book of Deniz
Greeting children with Soso’s Book of Compost 
earlier, Sima Özkan is this time drawing attention 
to how things we bin without a second thought 
disturb the equilibrium of nature and simply 
lists what needs to be done for zero waste. 
In this story which underlines various issues 
including decreasing consumption, getting rid 
of the “the five menaces” that harm nature and 
the importance of recycling more often, it is not 
that hard for Deniz and her friends to attain zero 
waste within a school year. The book is illustrated 
by Zeynep Özatalay.

MACERALARI

altinkitaplar.com.tr

 

KÖPEK

penayayinlari.com
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Çamurdan Heykeller
Yaz tatili boyunca İstanbul Modern’de çocukların 
müze uzmanlarıyla birlikte sanatı yorumlayacağı 
ve sanatsal üretimler gerçekleştireceği atölyeler 
düzenleniyor. 7-12 yaş aralığına özel Çamurdan 
Heykeller atölyesinde çocuklar kendi hikâyelerinden 
yola çıkıyor ve kendilerini en iyi şekilde anlatabilmenin 
farklı yöntemleriyle tanışıyor. Alışkanlıklarını, 
korkularını ve özgün taraflarını çamura şekil vererek 
somutlaştırıyor. Çamurdan Heykeller atölyesi, 21 ve 
28 Ağustos’ta İstanbul Modern’in Beyoğlu’ndaki geçici 
mekânında düzenleniyor.
istanbulmodern.org

Sculptures From Clay
Throughout summer, workshops are held in 
Istanbul Modern, under the supervision of 
the museum specialists where children can 
interpret and produce art. For ages 7-12, in 
the Sculptures from Clay workshops, children 
set out from their own stories and find the 
different methods to express themselves. They 
materialise their habits, fears and uniqueness 
by shaping clay. Sculptures from Clay workshop 
is held at the temporary venue of Istanbul 
Modern on 21 and 28 August.

One of the best loved cartoon characters on TV Dora The Explorer is 
on silver screen now. Spending her life exploring the forest with her 
family, Dora embarks on an adventure to save her lost family and to 
solve the mystery of the Inca empire. In this adventure, she is once 
again accompanied by her best friend Monkey Boots and her cousin 
Diego. In this movie directed by James Bobin, Dora is portrayed by 
Isabela Moner, and her mom and dad by Eva Longoria and Michael 
Pena. The movie will be in theatres on 9 August…

In the sequel to “Angry Birds”, a computer game adapted to cinema 

join forces against the purple bird Zeta that will bring the ice age 

Sudeikis, Bill Hader and Peter Dinklage are joined by Nicki Minaj, 
 bu 

geçiren Dora

Maymun Boots ve 
kuzeni Diego

Zeta

 

D ORA  A N D TH E  L OST G OL D E N CIT Y

THE COMEBACK OF BIRDS AND PIGGIES
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Rick 
Dalton Cliff Booth’un 

ONCE UP ON A TIME  
IN HOLLY WO OD

Rick Dalton 
Cliff Booth 

New York’ta  

Woody Allen son filminde setini 
yeniden New York’ta kuruyor. 
Hafta sonunu geçirmek için bu 
sofistike, büyüleyici ve bir o kadar 
da baştan çıkarıcı kente gelen 
genç çift, Ashleigh (Fanning) ve 
Gatsby (Chalamet), kendilerini Allen 
filmlerine özgü tuhaf ilişkiler ağının 
içinde buluyor. Başrollerde Timothée 
Chalamet, Selena Gomez ve Elle 
Fanning’e Jude Law, Diego Luna ve 
Liev Schreiber gibi usta isimler eşlik 
ediyor. Film, 30 Ağustos’tan itibaren 
beyazperdede. 

 

Sekiz film ile yaklaşık beş milyar dolar 
hasılat elde eden “Hızlı ve Öfkeli” 
serisi, orijinal hikâyeden bağımsız bir 
yapımla bir kez daha beyazperdede. 
Bu filmde kanun adamı Luke Hobbs 
(Johnson) ile ona suikast düzenleyen 
Deckard Shaw (Statham), ortak 
düşmanları Brixton’a (Elba) karşı 
birlikte hareket etmeye mecbur 
kalıyor. David Leitch’in yönettiği ve 
başrollerde Dwayne Johnson, Jason 
Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby  
ve Helen Mirren’in rol aldığı film,  
2 Ağustos’ta gösterime giriyor. 

A Rainy Day in New York
Woody Allen once again sets up New 
York as the background of his latest 
movie. Arriving in this sophisticated, 
enchanting and all the more tempting 
city to spend the weekend, a young 
couple, Ashleigh (Fanning) and Gatsby 
(Chalamet) find themselves in a 
peculiar network of relationships that 
are idiosyncratic to the movies of Allen. 
The stars like Timothée Chalamet, 
Selena Gomez and Elle Fanning are 
accompanied by masters like Jude Law, 
Diego Luna and Liev Schreiber. The 
movie will be in theatres as of  
30 August.

Fast and Furious:  
Hobbs and Shaw
“Fast and the Furious” series, making 
nearly five billion dollars at the box 
office of with eight movies, comes to 
the silver screen once again with a 
production that is independent of the 
original story, In this movie lawman 
Luke Hobbs (Johnson) and his assassin 
Deckard Shaw (Statham) are forced 
to take action against their common 
enemy Brixton (Elba). Directed by David 
Leitch and starring Dwayne Johnson, 
Jason Statham, Idris Elba, Vanessa 
Kirby and Helen Mirren, the movie will 
be in theatres as of 2 August. 
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R A L LY  A D V E N T U R E  F R O M 

One of the world’s greatest rallies, TransAnatolia 
Rally Raid will be held on August 24-31 for 
the 9th time. The event organized by FIA 
(International Automobile Federation) as a 
competition nominated for World Cup for Cross-
Country Rallies this year, will take a start from 
Abant, Bolu to follow the course of Haymana, 

Nemrut and Mardin. Lasting seven days, 
covering a challenging 2300 kilometres long 

The competition featuring four different 
categories including motorcycles, SUVs, ATVs 
and lorries, hosts amateur sporters alongside 
professional participants. 

transanatolia.com/2019
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THE WORLD OF GASTRONOMY MEETS  
IN ANTEP

gastroantepfest.com
en.unesco.org/creative-cities/gaziantep

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan GAZİANTEP’e haftanın HER günü her 
şey dâhil 167,99 TL’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to GAZIANTEP from İstanbul Sabiha Gökçen Airport with Pegasus’ 
DAILY flights; all-inclusive prices start at 167,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’nin ikincisi,  
12-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. / The 2nd GastroAntep International Gaziantep 

Gastronomy Festival will be held on 12-15 September.
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Yaz mevsiminde 
özellikle Ege 
seyahatlerinden 

için bir gelenek haline 

kritik bir öneme sahip 

nelere dikkat etmek 
gerekiyor? Nova 

Bahar Alan, Türk 

novavera.com.tr

MY THS  A B OU T 
OLIV E  OIL

YANLIŞ 1: Zeytinyağının rengi koyu yeşil ise kalitelidir 
Zeytinyağının rengine bakarak kaliteli ya da kalitesiz 
tanımlamaları yapılamaz. Zeytinin yetiştiği toprağın 
özellikleri, hasat zamanı ve sıkım tekniği yağın rengini 
etkiler.
YANLIŞ 2: Zeytinyağı dili ve boğazı yakıyorsa asit oranı 
yüksektir
İyi bir zeytinyağının, dilin yanlarında acılık ve boğazda 
yakıcılık hissi oluşturması gerekir. Bu yakıcılığın asitle 
ilgisi yoktur, içinde yüksek miktarda antioksidan olduğunu 
gösterir.
YANLIŞ 3: Zeytinyağıyla kızartma yapılmaz
Zeytinyağı, kızartmalar için son derece sağlıklıdır fakat çiğ 
tüketilmesi sağlık açısından daha faydalıdır. 
YANLIŞ 4: Zeytinyağı kilo aldırır
Endüstriyel zeytinyağları içeriklerini büyük ölçüde 
kaybettiği için diyetten çıkarılmak istenebilir ancak iyi 
bir zeytinyağı hem ilaç niteliğindedir hem de iştahı ve 
obeziteyi kontrol altına aldığına dair çok sayıda bilimsel 
çalışma vardır.
YANLIŞ 5: Koklandığında zeytin kokusu geliyorsa ürün 
kalitelidir
Zeytinyağında siyah zeytin kokusunun alınması, zeytinin fazla 
bekletilerek sıkıldığını; tazeliği çağrıştıran meyvemsi kokuların 
alınması ise yağın iyi işlendiği ve korunduğunu gösterir.
YANLIŞ 6: Zeytinyağının gerçek olduğunu anlamak için 
buzdolabında donup donmadığına bakılmalıdır
Zeytinyağı 7-8 derecede donabilir. Donmaması zeytinin 
cinsiyle ilgili de olabilir. Gerçek olup olmadığı ancak 
kimyasal analiz sonucunda anlaşılabilir.

MYTH 1: Good quality olive oil is dark green in colour 
You can’t tell if the olive oil is good or bad quality just by 
looking at its colour. The features of the land olive grow in, 
harvesting time and extraction methods have an impact on 
its colour.
MYTH 2: If the olive oil burns the tongue and the throat 
then it is rich in acid
Good quality olive oil should leave a bitter taste on the sides 
of the tongue, and a burning sensation in the throat. The 
burning has nothing to do with it being acidic; it just shows 
that it is high in antioxidants.
MYTH 3: Don’t fry with olive oil
Olive oil is pretty healthy for frying but it is more beneficial 
consumed raw. 
MYTH 4: Olive oil makes you gain wait
As industrial olive oil loses its nutrients to a wide extent, you may 
consider leaving it out of your regimen however a good quality 
olive oil is not only healing but there are also so many scientific 
studies proving that it control the appetite and helps with obesity.
MYTH 5: Olive oil is good quality if you get olive scent when 
you smell it
Scent of black olives in olive oil suggests that the olives were 
kept for a long time before extraction; and fruit like aromas 
which bring freshness into mind indicate that it was well 
processed and preserved.
MYTH 6: In order to understand that olive oil is real, it 
should be checked if it freezes in the refrigerator
Olive oil can freeze in 7-8 degrees. Not freezing might also 
have to do with the type of the olive. You can only understand 
whether it’s real or not by chemical analysis.
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S OURCE OF HE ALTH AND TASTE: 
B ONE BROTH 

Gurvita markası nasıl kuruldu?

İlikli kemik suyunun faydaları nelerdir?

Gurvita markalı ilikli kemik suyu nasıl üretiliyor? 

gurvita.com.tr

How was the Gurvita brand established?

What are the benefits of bone broth?

How is the Gurvita brand bone broth produced? 





56 PEGASUS _
 

TREND / HotwireTREND / Hotwire

ANGELINA PLUM JA M

Malzemeler
1 kg anjelik eriği
1 kg toz şeker
1 çay kaşığı tereyağı
1/2 çay bardağı üzüm sirkesi
1/2 çay kaşığı limontuzu veya  
1 adet sulu limon
1’er litrelik 2 adet kavanoz

Ingredients
1 kg angelina plums
1 kg granulated sugar
1 tsp butter
¼ cup grape vinegar
¼ tbsp. citric acid or 
1 juicy lemon
2 jars of 1 lt. each

rkesi
u veya 

oz

Erikleri bol su ile yıkayıp 
dilimleyin. Erikleri ve şekeri üç ayrı 
safhada, kat kat olacak şekilde 
tencereye koyun ve 12 saat 
boyunca dinlendirin. Ertesi sabah 
tencereyi ocağa alıp erik ve toz 
şeker karışımını tahta bir kaşıkla 
karıştırarak harlı ateşte 
pişirmeye başlayın. Reçel 
kaynamaya başlayınca 
tereyağını ilave edin. 2 
dakika sonra tencereyi 
ocaktan alın ve reçeli 
soğumaya bırakın. 
Reçeli soğuduktan sonra 
ikinci kaynatma için ocağa 
alın ve harlı ateşte kaynatın. 
Kaynayan reçelin üzerinde oluşan 
köpükleri devamlı temizleyin 
ve 5 dakika daha kaynatıp 
tencereyi ocaktan alın. 

Reçel soğuduktan 
sonra üçüncü 
kez ocağa alın ve 
kaynamaya bırakın. Reçel 
kaynamaya başlayınca 
içine sirkeyi ve limontuzunu ilave 
edip tahta bir kaşıkla çok fazla 
karıştırmadan altüst edin. 10 
dakika daha harlı ateşte kaynatın, 
bu esnada oluşan köpükleri 
temizleyin. Ocaktan aldığınız 
tencereyi güneş gören bir yerde 
1-2 gün bekletin ve daha sonra 
kavanoza koyun. Güneş gören 
yeriniz yoksa reçeli sıcakken 
kavanoza koyun, yeni bir kapak ile 
sıkıca kapatın ve kilerde saklayın.

Wash the angelina plums and slice 
them. Place the plums and the 
sugar in a pot in three layers one on 
top of the other and let them rest 
for 12 hours. Next morning, place 
the pot on the stove, and start 
cooking the mixture of sugar plums 

and granulated sugar mixture on 
high heat stirring them with 

a wooden spoon. When the 
jam starts to boil add the 
butter. 2 minutes later, 
take the pot off the stove 

and leave the jam to cool 
down. When it cools down, 

place the pot once again on 
the stove for a second boil on high 
heat. Collect the froth that forms 

on the surface of the boiling jam 
regularly and after boiling it 

for 5 more minutes, take it 
off the stove. 

When the jam cools down, 
place it on the stove once 

again for a third boil. When 
it stars to boil, add the vinegar 

and the citric acid in it, and fold it in 
without stirring it too much. Boil it 
for 10 more minutes on high heat 
and collect the froth that forms on 
top. Take the pot off the stove and 
leave it to rest in a sunny place for 
1-2 days and place them in the jars. 
If you do not have a sunny place in 
the house then place the jam into 
the jars while it is still hot, seal it 
tight with brand new lids and keep 
the jars in the cellar.
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ODE TO ILLUMINATION ART (TE ZHEEB)

Öncelikle tasarımcı olma hikâyenizi sizden dinleyebilir miyiz? 

Kırlent tasarımı dışında çanta ve sofra aksesuarları da tasarlıyorsunuz. 
Ürünleriniz başka hangi alanlarda çeşitlenecek? 

Üretim sürecinizden bahsedebilir misiniz? 

Ürünlerinize hangi kanallardan ulaşmak mümkün?

Can you first tell us, how you became a designer? 

Apart from throw pillows you also design bags and table accessories. 
Which other products are you planning to add to your collection? 

Can you tell us about your production process? 

Through which channels can we purchase your products?
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“Seyirci Kötü Karakterleri  
Daha Çabuk Kabul Ediyor”

[ N E JAT  İ Ş L E R ]

YANINDAYDIM

I Was Always By Your Side

“THE VIEWER EMBRACES BAD CHARACTERS 
MORE READILY”

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: HANDE ÇETİN ONGUN

“Behzat Ç.” uzun bir aradan sonra BluTV’de yeniden 
başladı. Öncelikle şunu soralım: Bu dizinin bu kadar ses 
getirmiş olmasının, bir fenomene dönüşmesinin sırrı 
nedir? 

Dizi bu defa dijital bir platformda yayınlanacak. Bu 
“devam” teklifini kabul ederken önceliğiniz neydi?

“Behzat Ç.” recommenced after a long break in BluTV. Let 
us first ask: What is the secret to this series making such 
an indelible impression and becoming a phenomenon? 

This time, the series will be broadcasted on a digital 
platform. What came first when you accepted this “spin-
off”?

PORTRE / Portrait
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Sizin canlandırdığınız Ercüment Çözer, kendine 
has mizahla karışık kötülük ve saygı anlayışı ile 
izleyicinin nefret ettiği değil, bir sonraki hamlesini 
merak ettiği bir karakter. Yeni sezonda Ercüment 
Çözer’i neler bekliyor?
Kötü huylu karakterleri oynamak biraz daha 
konforlu. Neden bilmiyorum ama seyirci kötü 
karakterleri daha çabuk kabul ediyor. Senarist 

Ercüment Çözer
hareket ediyor. Bu bana büyük bir özgürlük 

İkinci kitabınız Ben Hep Senin Yanındaydım 
kısa süre önce okuyucuyla buluştu. Bir önceki 
kitabınız Gerçek Hesap Bu! için geçmiş bir 
röportajınızda “biraz aceleye geldiği” yorumunda 
bulunmuştunuz. İkinci kitabınız ne kadarlık bir 
sürede şekillendi?

Kitaplarınıza okuyucunun ilgisi ne yönde? Sizi 
cesaretlendiren yorumlar alıyor musunuz?

Ercüment Çözer, the character you portray, whose 
malignity is meld with a unique sense of humour 
and understanding of respect, is not hated but his 
next move is curiously anticipated. What awaits 
Ercüment Çözer in the new season ?

Ercüment Çözer we construed with our 

justice.
Not long ago, your second book I’m Always By 
Your Side was presented to the readers. For your 
first, This is the Real Deal! , you commented “it 
was a bit in haste”. How long has your second 
book taken?

three months and submitted the draft. Truth 

one. I don’t like a job done in haste.
What is the reaction of the readers to your books? 
Do you get comments that are encouraging?

PORTRE / Portrait

“Behzat Ç.” 
recommenced after 

a long break in 
BluTV. 

“Behzat Ç.” uzun 
bir aradan sonra 
BluTV’de yeniden 

“Seyahat 

kültürlerle 

Pasaportumu 

“Travelling and getting 
introduced to different cultures 
is wonderful. I have no 
property. I love my passport.”
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Öykülerinizde kurguladığınız karakterleri 
ekranda ya da beyazperdede görmek ister 
misiniz? Bir gün bu öykülerden yola çıkan bir 
senaryo yazma fikrine nasıl bakıyorsunuz?

Bir sanatçı olarak, seyahat etmek ve farklı 
kültürlerle tanışmak sizin için ne ifade ediyor?

Tek seferle yetinmeyip tekrar tekrar gitmek 
istediğiniz yerler var mı?

Henüz gitmediğiniz ancak hep aklınızın bir 
köşesinde tuttuğunuz destinasyonlar var mı?

Ben Hep Senin 
, 

You

Would you like to see the characters you give 
life to on TV or the silver screen? What would 
you say to writing a screenplay based on 
these stories one day?

As an artist, what does travelling and getting 
to know to new cultures mean to you?

good at getting myself into trouble.
Are there places that you would like to visit 
once again?

it.
Are there destinations you haven’t been to yet 
but would like to someday?

VAR”
Uzun süredir Bodrum’da 

yaşıyorsunuz. Büyük şehrin 
karmaşasından uzaklaşmak size 

nasıl geldi? 
Büyük şehirde yaşam çok vahşileşti. 

Doğma büyüme İstanbulluyum. 
Ancak orayı artık tanıyamıyorum. 

Benim hiç köyüm olmamıştı,  
artık var…

Pek çok İstanbullu bir gün bir Ege 
kasabasına yerleşmenin hayalini 

kuruyor. Bu hayali kuranlara 
tavsiyeniz nedir?

Ekmeğini nereden kazandığın çok 
önemli. Eğer sahil kasabasında beş 

masalı bir meyhane açarım diyorsan, 
o iş olmaz. Coğrafyaya bağlı kalmayan 

bir iş yapıp geçimini aynı şekilde 
kazanman lazım. Bir kış geçirip mutlu 

kalırsan köyde yaşamaya devam 
edersin.

“I NOW HAVE A VILLAGE”
You have been living in Bodrum for 
a long time. How does it feel to be 
away from the hubbub of the big 

city? 
Life in the big city is getting wilder. I 
was born and raised in Istanbul. But 
I can’t recognize it now. I never had a 

village, but now I do …
Many Istanbulites dream of settling 
into an Aegean town someday. What 
would you recommend to those who 

dream of it?
It is important where you make your 
livelihood. If they say I would open 

up a tavern with five tables, no that 
won’t make it. You need to take up 

a business that is not dependent on 
the geography and continue to earn 

your living. If you spend a winter there 
and you are still happy, then you can 

continue living in the village.
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TRAVEL NOTES FROM TURKEY AND THE WORLD

UNDERWATER PARADISE SHARM EL-SHEIKH
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With stone houses, narrow streets, dazzling beaches, 
delicious meals and a unique Mediterranean vista, the 
French Riviera does deserve the Cote d’Azur name which 
means “sky blue shores”. Setting out from Marseilles, passing 
through St. Tropez, Cannes, Nice and unique Mediterranean 
towns, you may explore this unprecedented route that leads 
to Monaco.

SKY B L UE  SHORE S

THE FRENCH RIVIERA
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Festivaller Kenti
Adını bir zamanlar kıyılarını 

dolduran sazlıklardan  
(Fr: canne) alan Cannes, Akdeniz’in 

en önemli eğlence ve dinlenme 
destinasyonlarından biri. Her yıl 
prestijli Cannes Film Festivali de 

dahil pek çok büyük organizasyona 
ev sahipliği yapan Cannes’a 

gitmeden önce, etkinlik takvimini 
incelemenizde yarar var. 

The City of Festivals
Getting its name from the canes 
(Fr: canne) that used to cover its 

shores, Cannes is one of the most 
important entertainment and leisure 

destinations of the Mediterranean. 
Before heading to Cannes which 

hosts many great events including 
the prestigious Cannes Film Festival, 

it would be best to check out the 
events calendar.  

Balıkçı kasabası St. Tropez “Ve 
Tanrı Kadını Yarattı” (1956) 

filmiyle üne kavuştu. Brigitte 
Bardot’yu yıldızlaştıran film, 

kasabayı da bir anda jet sosyetenin 
favorisi haline getirdi. Dünyaca 

ünlü yıldızların müdavimi olduğu 
kasaba, lüks yatların demirlediği 
limanı ve hoş mimarisiyle dikkat 

çekiyor. 

The fishing town of St. Tropez rose 
to fame with the movie “And God 

Created the Woman” (1956). Taking 
Brigitte Bardot to stardom, the movie 

also quickly turned this town into 
the favourite hangout of the jet set. 

Regularly visited by world-renowned 
stars, the town draws attention with its 
harbour, where luxurious yachts anchor, 

and its eye pleasing architecture.

Fransa’nın en büyük limanı olan 
Marsilya’nın kalbi, enerjik Vieux 

Port bölgesinde atıyor. Mağazaların, 
kafelerin ve Neo-klasik binaların 

sıralandığı République Caddesi, Le 
Corbusier imzalı La Cité Rasieuse, 

finans bölgesi Joliette ve ikonik 
Notre Dame de la Garde Bazilikası 

da kentin popüler noktaları 
arasında.

The biggest harbour of France, 
Marseilles’ heart beats at the 

energetic Vieux Port region. The 
République Street where stores, cafés 

and neo-classical buildings line up 
one after the other; La Cité Rasieuse 

designed by Le Corbusier; Joliette, the 
financial region, and the iconic Notre 
Dame de la Garde Basilica are among 

the most popular places in the city.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
MASİLYA’ya haftanın HER günü her şey 
dâhil 124,99 USD’den başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.

You can fly to MARSEILLES from İstanbul 
Sabiha Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY 
flights; all-inclusive prices start at 124,99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

Villefranche-sur-Mer
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Antibes

Pablo Picasso, who was dedicated a 
workshop in the Grimaldi Chateau in 
Antibes after WWII, had depicted this 
town in some of his work. 
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II. Dünya Savaşı’ndan sonra 
Antibes’deki Grimaldi Şatosu’nda 
kendisine bir atölye tahsis edilen 
Pablo Picasso, bazı eserlerinde 
bu kasabayı da tasvir etmişti. 

Günümüzde Picasso Müzesi’ne 
dönüştürülmüş olan bu şato 

ve hoş yürüyüş yollarıyla bezeli 
ağaçlık Cap D’Antibes, keşfedilmeyi 

bekliyor.

The Sanctuary of 
Picasso

Pablo Picasso, who was dedicated 
a workshop in the Grimaldi Chateau 
in Antibes after WWII, had depicted 

this town in some of his work. 
Today, this chateau, turned into 
the Picasso Museum, and Cap 

D’Antibes, which features walking 
tracks adorned with trees, are 

waiting to be explored.

Zeytinlerin Gölgesinde
Yaşamının 20 yılını Cagnes-
Sur-Mer’de geçiren Auguste 

Renoir, kasabanın ılıman iklimine 
olduğu kadar zeytin ağaçlarına 
da vurulmuş. Cagnes-Sur-Mer, 

sanatçının resimlerini ve heykellerini 
görebileceğiniz Musée Renoir, 

Grimaldi Şatosu, Orta Çağ’dan kalma 
dar sokaklar ve çakıl taşlı plajlarla 

unutulmaz bir kasaba.   

Fransız Rivierası’nın en önemli 
tatil beldesi Nice, İtalyan 

kültüründen de pek çok iz taşıyor. 
Kıyı boyunca ilerleyen ünlü gezinti 

yolu Promenade des Anglais, 
günbatımı manzaraları, Matisse ya 
da Chagall gibi ustaların eserlerine 

adanan müzeleri, ahşap panjurlu 
ve aşı boyalı evleriyle benzersiz.

Yat limanları, plajları ve eğlence 
merkezleriyle Monako, Avrupa’nın 

ışıltısını üzerinde topluyor. 13. 
yüzyıldan beri Grimaldi Ailesinin 

yönettiği bu küçük prensliğin en ilgi 
çekici mekânlarından biri de Prens 
I. Albert’in kurduğu ve direktörleri 
arasında ünlü okyanus uzmanı ve 
kâşif Jacques-Yves Cousteau’nun 

da olduğu Oşinografi Müzesi. 

In the Shade of  
Olive Trees

Spending 20 years of his life in Cagnes-
Sur-Mer, Auguste Renoir was not only 

infatuated with the mild climate of 
the town but also its olive trees. With 
Musée Renoir where you can see the 

paintings and statues of the artist, the 
Grimaldi Chateau, narrow Medieval 
streets and beaches with pebbles, 
Cagnes-Sur-Mer is unforgettable.

A French with an 
Italian Style

The most important holiday destination 
of the French Riviera¸ Nice carries 

traces of the Italian culture. The famous 
walking track that follows the shore 

Promenade des Anglais is unique with 
its sunsets, museums devoted to the 

artwork of masters such as Matisse or 
Chagall, wooden louvered and red ochre 

painted houses.

Luxury and Splendour
With its yacht marinas, beaches and 

entertainment centres, Monaco gathers 
the luminance of Europe on itself. Ruled 
by the Grimaldi family since 13th century, 
this small princedom’s most interesting 
landmark is the Oceanographic Museum 

setup by Prince Albert I which was 
directed, at one time, by the famous 

oceanographer and explorer Jacques-
Yves Cousteau. 

Marsilya / Marseilles
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Nice

The most important holiday 
destination of the French Riviera¸ Nice 
carries traces of the Italian culture.
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BRÜKSEL
arts and design venues

Among Flowers
BRUSSELS 

 YAZI / TEXT:  TÜRKAN DOĞAN
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
BRÜKSEL’e haftanın HER günü her şey 
dâhil 159,99 USD’den başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.

You can fly to BRUSSELS from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights; 
all-inclusive prices start at 159,99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan BRÜKSEL’e 
vergi ve ek ücretler hariç 
34000 BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

You can fly to BRUSSELS 
from İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport by using 34000 
BOLPOINTS, excluding taxes 
and charges.

34000 
BOLPUAN
BOLPOINTS



_ PEGASUS    81_ PEGASUS    81



82 PEGASUS _
 

A R

SEYAHAT /  Travel

Vaktiniz 
bolsa Büyük 

bir mesafede 
bulunan, pek 

anlam 

Manneken Pis 
isimli bronz, 

formundaki 

If you have plenty of time, 
you can see the fountain 
named Manneken Pis 
featuring the statue of 
a naughty boy cast in 
bronze, the fame of 
which many find hard to 
make any sense of. 
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As you meet various cultures and hear Dutch slipping 
into French, the African languages to Turkish in 
Brussels, you can grant the old trade centre of the past 
its right in acting as the capital of Europe. 



444 40 22Yalıkavak
Bodrum

www.alysia.com
www.ersyapı.com

O
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Renkli Meydan Lively Squares
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With the weather warming up in 
Brussels, the concept gardens on 

terraces and roofs also start to fill up. 
The garden for the palace complexes 
or the city parks, Josaphat Park being 
the post popular one, get their share 

of these crowds.
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like Paris has led many galleries to head towards 
Brussels to open up venues. In these galleries you 
can see a variety of artwork ranging from inclusive 
exhibitions to those of the young artist. 

In the Belgian Royal Fine Arts Museum, consisting 
of three sections entitled Musee d’Art Ancien, 
Musee d’Art Moderne and Musee Magritte you can 
see the great artwork of Flemish masters ranging 
from Magritte to Bruegel. 

Brussels is an important centre in terms of 
architecture. You can trace the trails of the Belgian 
architect and designer Victor Horta, the creator 
of the Art Noveau trend, which by rejecting the 
historical styles, embraces new materials. The 
house of the renowned architect in Saint-Gilles 
and Belgian Comic Strips Centre building are 
among the venues that can be visited to bear 
witness to the genius of Horta. 

Featuring antique shops and stalls that burn the 
hand with their prices, Gablon and Sablon Squares 
are among popular stops in Brussels. The city 

Musee d’Art Ancien, Musee d’Art Moderne ve 

Kentte, tarihsel stilleri reddeden ve yeni 

SEYAHAT /  Travel
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has also made a name for itself with the greatest 
antique markets of Europe. With a height of 102 
meters, the Atomium, built in the spitting image of 

as Comme Chez Soi and Sea Grill. It is possible 



bilgi
gelen
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With its historical cities, cultural treasures, 
culinary delights and lively atmosphere, Kosovo 

The Heart  
Of The Balkans   
KOSOVO

 YAZI / TEXT:  HANDE ÇETİN ONGUN
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
PRİŞTİNE’ye haftanın HER günü her şey 
dâhil 59,99 USD’den başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.

You can fly to PRISTINA from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights; 
all-inclusive prices start at 59,99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan PRİŞTİNE’ye 
vergi ve ek ücretler hariç 
4300 BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

You can fly to PRISTINA 
from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport by using 
4300 BOLPOINTS, excluding  
taxes and charges.

4300 
BOLPUAN
BOLPOINTS
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Prizren’de Kale, Akdere Köprüsü 

Sinan Pasha Mosque in Prizren
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Gjergj Kastrioti Heykeli / Statue Kosova Ulusal Kütüphanesi / National Library
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The Heritage of the Ottomans on One Side 
and of the World on the Other

Prizren’de 

Born in Prizren and 
referred to as “Gazi 
Baba” in the Ottoman 
lands in the Balkans, 

greatest authors of 16th 
century says that every 
baby of Prizren has the 
potential to be a poet.



www.IKEAKURUMSAL.com
444 4 5320000  1111  2222  3333

IKEA
KURUMSAL
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Five kilometres away from the city center in the 
opposite direction of the Tomb of Sultan Murat, you 
come across another world heritage: The Gra anica 
Monastery that has been admitted to the UNESCO 
World Heritage List in 2006 as one of the “Medieval 
Monuments in Kosovo”. Considered to be one of the 
best examples of the Medieval Serbian-Byzantine 
architectural tradition, the monetary houses precious 
icons, frescoes and manuscripts. Having visited 
the monastery, you can also drop by the Ulpiana 
Archaeology Park right beside it. Once a settlement 
of the Kingdom of Dardania, turning into a typical 
Roman town as of 1st century, the region experienced 
quite a prosperous existence until 6th century when it 
was razed down to the ground by an earthquake.

Peja And Gjakova
If you risk protracting your course from Pristina to 
Prizren, you can visit two more endearing towns. The 

Mehmet Akif Ersoy’s father, located on the Albanian 
border of the country. The monastery that has 
become the centre of the Serbian Orthodox Church 
as of 13th century is admitted to the World Heritage 
List as one of the “Medieval Monuments in Kosovo” 

anica.

Surviving the Kosovo War, one of the most heart 
breaking events of the 20th century, with great 
suffering and trying to regain its former liveliness, 

side by side along its Old Bazaar Street with their 
delicious and affordable menus, souvenir shops, 
charming streets and the relaxing vista the Çabrati 
Hill presents.

I. Murat Türbesi’nin aksi istikametinde, kent 

Ortodoks Kilisesi’nin merkezi haline gelen kentteki 

kalesi de oldukça dikkat çekici. Üzerinde 10’dan fazla 

Kentin merkezi, kalenin eteklerinde kurulan eski 

SEYAHAT /  Travel
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Türkçe Kosova’da 

Turkish is one of the most commonly 
spoken languages in Kosovo, on 

the streets, at the bazaars, stores, 
museums and hotels.

SEYAHAT /  Travel
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DÜNYANIN 

MACCHIATO’SU
Kosova’da Euro kullanılmasına 

rağmen menüler oldukça 
makul fiyatlı. Porsiyonlar 
ise son derece doyurucu. 
Mutfağı kırmızı et ağırlıklı 
olan ülkede çok çeşitli ve 

lezzetli et yemekleri yapılıyor. 
Priştine’de Kosova Müzesi’nin 

çok yakınındaki Qebaptore 
Shaban’da pleskavice adı 

verilen köfteleri, Prizren’de 
ise Şadırvan Meydanı’ndaki 
Boşnak börekçisi, oldukça 

sevimli bir atmosfere sahip 
Tiffany’nin menüsündeki 

lezzetleri ve pek çok yerde  
servis edilecek kaymaklı 

biberleri denemenizi öneririz. 
Kosova’da kahve zincirleri yok, 

buna gerek de yok. Yerlilerin 
iddiasına göre dünyanın en iyi 
macchiato’sunu onlar yapıyor. 

Hiç de haksız sayılmazlar. 
Nerede bir kafeye oturursanız 

oturun, önünüze harika bir 
kahve gelmesi kaçınılmaz. 

Üstelik sadece 1 Euro.

THE BEST 
MACCHIATO OF THE 

WORLD
Even though Euro is in use in 
Kosova, the menus are pretty 
affordable. And the portions 

are quite satisfactory. In 
the country the cuisine of 
which is dominated by red 
meat dishes, you can have 
a huge variety of it and they 
are very delicious. We would 
recommend you to have the 
meatballs called pleskavice 

at the Qebaptore Shaban 
near the Kosovo Museum in 

Pristina, and Burek i Sarajeves 
(Boshnak bourek) in the 

Shadervan Square in Prizren, 
and the delicacies on the 

menu of Tiffany, which has a 
pretty charming atmosphere, 
and the pepper with clotted 
cream which will be served 

quite often. There are no 
coffee chains in Kosovo, and 

there is no need for them. The 
residents claim to make the 
best macchiato in the world. 

And they are right. In any café, 
when you sit at a table, you are 
guaranteed some delectable 
coffee. And it is only 1 Euro.
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Underwater Paradise  
SHARM EL-SHEIKH
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ŞARM EL-ŞEYH’e 
haftanın HER günü her şey dâhil 79,99 USD’den başlayan 
fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to SHARM EL-SHEIKH from İstanbul Sabiha Gökçen Airport 
with Pegasus’ DAILY flights; all-inclusive prices start at 79,99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS
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KAÇKARLAR
Steep slopes, peaks that have their heads up in the 
clouds, freshly baked corn flour bread and long 

Consort of the Clouds 
KAÇKAR MOUNTAINS

 YAZI / TEXT:  ASLI BORA
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
TRABZON’a haftanın HER günü her şey 
dâhil 152,99 TL’den başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.

You can fly to TRABZON from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights; 
all-inclusive prices start at 152,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan TRABZON’a 
vergi ve ek ücretler hariç 
4700 BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

You can fly to TRABZON 
from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport by using 
4700 BOLPOINTS, excluding  
taxes and charges.

4700 
BOLPUAN
BOLPOINTS
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Kaçkar Dağları Milli Parkı, 51 
bin 550 hektarlık geniş bir 

alana yayılıyor. Bunun büyük 
bölümü Rize’nin sınırları 

içerisinde kalıyor. Sadece 
yayla hayatına dahil olmak 
bile doğanın mucizelerine 

tanık olmak için yeterli. 
Çamlıhemşin’in Verçenik 
Yaylası tam da böyle bir 

yer. Kaçkar’ın ikinci yüksek 
tepesi olan Verçenik, irili 

ufaklı göllere de ev sahipliği 
yapıyor. Bahardan itibaren 

göllerin çevresi çiçek diyarına 
dönüşüyor. Zirveye bu denli 

yakın olunca göllerdeki buzun 
yazın bile erimediği oluyor. 

Geniş kamp alanlarına sahip 
olan yayla, Kaçkar’a tırmanış 
imkânı veren zorlu bir parkur 

olarak da biliniyor. 

Miracles of Nature
Kaçkar Mountains National 

Park stretches over a 51,550 
hectares land. A great part 

of that remains within 
the borders of Rize. Just 

becoming a part of highland 
living is not enough to bear 
witness to the miracles of 
nature. Verçenik Highland 

of Çamlıhemşin, is one such 
place. The second high hill 
of Kaçkar, Verçenik is also 

home to lakes, big and small. 
Starting as of spring, the 
surroundings of the lakes 
turn into a land of flowers. 

When you are this close to the 
summit, the ice on the lakes 

does not melt even in summer 
at times. This highland, which 
features large picnic areas, is 

also known to be a challenging 
track to climb to the  

peak of Kaçkar. 
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ve rafting

Thanks to its 
geographical 
location, Rize 

offers everything 
adventurous souls 

look for.  It is a 
challenging and 

enjoyable experience 
to canoe and do 

rafting on the high-
flow rivers born out 

SEYAHAT /  Travel
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you may witness the rising of the sun; Hazindak 
Highland that preserves its traditional stance; 
Elevit Highland with a river running through it; 
Sal Highland with its highland houses made from 
spruce and chestnut trees; Polovit and Meleskür 
Highlands with their old ways of living, with its cows 
and stone houses, and Gito Highland presenting a 
surreal universe with its misty vista are some of the 
tens of highlands of the region. 

Ode on the Highlands
Even though being on the highland is a part of life 
for the villagers in Rize, it is a unique experience for 
those who would like to take a breather from the 
hubbub of city life. You can get lost in the pathways, 
get wet in the rain and experience the indescribable 
feeling of being over steep slopes. Highlands are also 
places where you trace the boundaries of nature and 
do not cross them. Here, villagers, animals, plants, 
the climate and mountains are in a unique harmony. 

The highlands for which folk songs have been 

character of the hospitable residents of the Black Sea 
at the heights. Even though some areas have been 
devastated with careless urbanization in the recent 
years, with waterfalls falling over the rocks, rivers 
big and small, stone bridges covered in the dust of 
history, nature continues to offer all its treasures here.       

Yaylaya Övgü

bütün hazinesini sunmaya devam ediyor.  

If you are going to climb the highlands that connect 

not solely for its geographical beauty but also its stone 
bridge that was built in the 17th

Kültürel zenginliği mutfağına 
yansıyan Rize’de mısır ekmeği, 
karalahana çorbası, mıhlama, 
kuru fasulye, mısır ekmeği de 
dahil hepsi birbirinden güzel 
lezzetlerin tadına bakmadan 
yaylaya çıkmış sayılmazsınız.

Culinary Delights
In Rize, where cultural 

richness is reflected in its 
cuisine, if you haven’t tasted 

culinary delights such as corn 
flour bread, black cabbage 
soup, mıhlama, and dried 
beans, then you won’t be 
considered as you have 
visited the highlands. 

SEYAHAT /  Travel

Rize’nin ismiyle müsemma 
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The highlands for which folk songs have been sung, is 
also the reflection of the feisty and fervent character of the 
hospitable residents of the Black Sea at the heights.
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Land of Legends   
MOUNT IDA

 YAZI / TEXT:  ŞULE KÖKTÜRK
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
EDREMİT’e haftanın HER günü her şey 
dâhil 109,99 TL’den başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.

You can fly to EDREMIT from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights; 
all-inclusive prices start at 109,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS
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proof seems to be in these lines from the Iliad: “They 
arrived at Ida, mother of animals, rich in springs. Zeus’s 
temple and sweet-smelling altar lay at Gargaron.”

Fairytale Village: Adatepe
“Don’t leave without visiting me” implores the village of 
Adatepe as soon as you lay eyes on it. Adatepe has been 
occupied continuously from antiquity up until today. In 
1989, the village was declared a protected area, the old 
houses were restored, and those in ruins were rebuilt 
according to their original plans. Stone structures 
with large courtyards and blue and pink windows and 
doors, the Olive Oil House and Art Gallery, an historic 
caravanserai restored and used as a hotel, cafes under 
sycamore trees where silence reigns... their combination 
is what gives the village its fairytale atmosphere.

A Village Protected by a Civil Initiative

storey stone houses, new buildings in the village are 
built to blend in with the historical texture. A civil 
initiative ensures that the village is protected and that 
new buildings are in line with the historical fabric of the 
village. Its current condition is the result of a long battle 
fought by Mehmet Öngen, a lawyer and member of 

As we walk along the restful streets of the village among 
the stone houses decorated with unique and interesting 
details, we’re surprised to see a sign advertising “Leafy 

our leafy green ice cream cones in our hands, we leave 
this magical world thinking, “We’ll see you again, 
Mount Ida”.

Masal Köyü: Adatepe

SEYAHAT /  Travel

Yine bu topraklardaki 
efsanelerden biri, İda Dağı’nın 
adının yaklaşık 600 yıl önce, 

güzelliği dillere destan, 
kaz çobanı Sarıkız’ın trajik 
hikâyesinden sonra Kaz 
Dağları’na dönüştüğünü 

söyler. Sarıkız’a atılan iftiralar, 
dedikodular sonucunda bir 
babanın kızını kurban etme 

hikâyesidir bu.

From Ida to  
Kaz Mountain
According to another 

local legend, Mount Ida’s 
name was changed to Kaz 

Mountain around 600 years 
ago after the tragic story 
of the legendary beauty, 

the gooseherd Sarıkız. The 
story tells of a father who 

sacrifices his daughter after 
her name is besmirched by 

slander and rumours.

Edremit KörfeziAdatepe







_ PEGASUS 133 

lifestyle
TIPS FOR A BETTER LIVING

Cumalıkızık
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Osman Hamdi Bey

A Multi-Faceted Artist: Osman Hamdi Bey

 DERLEYEN / COMPILER: HANDE ÇETİN ONGUN

Lifestyle

P I
“Okuyan Genç Emir” / “Young Emir Studying”, 
1905, Walker Art Gallery, Liverpool
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Osman Hamdi Bey
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Elbise-i 
Osmaniye (Les Costumes Populaires de la 
Turquie en 1873) 

Elbise-i Osmaniye (The Popular 
Costumes of Turkey in 1873)

Ottoman Imperial Museum

1880
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1904

Lifestyle



Çağrı Merkezi: 0850 808 2 101       iletisim@a101.com.tr       www.a101.com.tr
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Müze-i Hümayun

A Sui Generis Orientalist

Lifestyle
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DÜNYASI 
Osman Hamdi Bey’in “Kaplumbağa 

Terbiyecisi” (1906) tablosunun Suna 
ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim 
Koleksiyonu’na dahil olmasının 15. yıl 

dönümünde Pera Müzesi önemli bir sanal 
gerçeklik (VR) projesine imza attı. Çeşitli 
arşiv ve koleksiyonlarından derlenen bilgi 

ve belgelerle zenginleştirilen “Osman 
Hamdi Bey’in Dünyasına Yolculuk: 

Sanal Gerçeklik Deneyimi” başlıklı VR 
uygulaması sanatseverleri Osman 

Hamdi Bey’in çalışma odasına taşıyor. 
İzleyiciler, sanatçının çalışma masasındaki 

kitaplardan resimlerine, gözlük ve 
fırçalardan fotoğraflara kadar birçok 

detayı yakından inceleme fırsatı bulurken, 
“Kaplumbağa Terbiyecisi” tablosunun 

içine de girebiliyor.

On the 15th anniversary of Osman Hamdi 
Bey’s “The Turtoise Trainer” (1906) painting 
becoming a part of the Suna and İnan Kıraç 
Foundation Orientalist Paintings Collection, 

Pera Museum appended signature to 
an important virtual reality (VR) project. 
The VR application entitled “A Journey to 
the World of Osman Hamdi Bey: A Virtual 

Reality Experience” enriched with the 
information and the documents compiled 

from various archives and collections, 
takes art lovers to the working space of 

Osman Hamdi Bey. The viewers not only get 
the chance to study many details ranging 
from the books on his table, the paintings, 
his eye glasses, brushes and photographs, 

but also get inside “The Tortoise  
Trainer” painting.
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A Few Days at the Yoga Camp

 YAZI / TEXT : TÜRKAN DOĞAN

Lifestyle
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
İZMİR’e haftanın HER günü her şey 
dâhil 109,99 TL’den başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.

You can fly to IZMIR from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights; 
all-inclusive prices start at 109,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan İZMİR’e 
vergi ve ek ücretler hariç 
2500 BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

You can fly to IZMIR from 
İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport by using 2500 
BOLPOINTS, excluding  
taxes and charges.

2500 
BOLPUAN
BOLPOINTS

One feature of yoga camps is that the 
menus are generally vegetarian. During 
camp and retreat, you do not consume 

foods and beverages that have toxic 
effects like alcohol, red meat and garlic.
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First Class: Introduction to Yoga
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YOGA 
KAMPINDA 

7:00-7:30
Meditasyon
7:30-9:00
Hatha Yoga
9:00-9:30 

Pranayama- Nefes Çalışması
9.30-10:30

Kahvaltı
11:00-12:00 
Özel atölyeler
12:00-15:00

Serbest Zaman 
15:00-15:30

Çay Saati
16:00-17:30

Hatha Yoga / Yin Akış
17:30-18:00

Pranayama / Meditasyon
18:30-19:30

Akşam Yemeği
20:00- 21:00

Söyleşi ve Kirtan

HOW DOES A DAY 
PASS IN YOGA 

CAMP?
7:00-7:30
Meditation
7:30-9:00
Hatha Yoga
9:00-9:30 

Pranayama- Breathing 
Exercises 

9.30-10:30
Breakfast

11:00-12:00 
Special Workshops

12:00-15:00
Free Time 

15:00-15:30
Tea Time

16:00-17:30
Hatha Yoga / Yin Flow

17:30-18:00
Pranayama / Meditation

18:30-19:30
Dinner

20:00- 21:00
Talk and Kirtan

Vejetaryen Sofralar

Vegetarian Tables
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Yoga Yapmak için Birkaç Neden

A Few Reasons To Do Yoga

Turizm 

As tourism becomes 
more diversified and 
new trends enter our 
lives, the number 
of yoga hotels is 
increasing. Specifically 
those who need 
physical, mental and 
spiritual purification 
or do yoga compound 
their holidays with 
yoga. 



K U R B A N  B AY R A M I ’ N D A  B A Ğ I Ş L A R I N I Z I
T Ü R K  E Ğ İ T İ M  V A K F I ’ N A  YA P I N ,

K A Z A N D I Ğ I  Ü N İ V E R S İ T E Y İ
K A Y B E T M E S İ N

Eğitim bağışı:
Üniversite bursu (aylık) 700 TL
Yurt bursu (aylık) 1.040 TL

#kazandığıüniversiteyikaybetmesin

Bağışlarınız için:

444 0 838
bagis.tev.org.tr

TEV        6717** 

*MEB tarafından paylaşılan verilere göre, 2013 - 2018 yılları arasında 1 milyon 115 bin 530 üniversite öğrencisi kaydını dondurdu veya sildirdi.

**TEV yazıp 6717'ye kısa mesaj göndererek vakfımıza 10 TL bağışta bulunabilirsiniz.
Tüm GSM operatörlerinin faturalı hatlarında geçerlidir. Operatörler tarafından hizmet bedeli alınmamaktadır.

Kurban Bayramı bağışlarınızla öğrencilerimize eğitim bursu verilmektedir ve kurban kesimi yapılmamaktadır. 
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THE TURKISH COOKBOOK

The Turkish Cookbook

“We Don’t Have The Right to Standardize 
The Heritage of Thousands of Years”

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: HANDE ÇETİN ONGUN  FOTOĞRAFLAR / PHOTOGRAPHS: AHMET ÖZGÜR ÖZGER 

Lifestyle

The Turkish Cookbook, 550 tarif ve 150 fotoğrafla 
oldukça hacimli ve detaylı bir kitap. Hazırlık 
sürecinden bahseder misiniz?

Sizin öncelikleriniz nelerdi? 

With 550 recipes and 150 photos, The Turkish 
Cookbook is quite a hefty and detailed book. Can you 
tell us about the preparation process?

What was your priority? 
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The Turkish Cookbook’taki tarifler Çorbalar, Salatalar ve 
Aperatifler, Sebzeler, Yumurtalı Yemekler ve Baklagiller; 
Dolma ve Sarmalar, Kırmızı Et, Kümes ve Av Hayvanları, 
Sakatat, Balıklar ve Deniz Mahsulleri, Pilavlar, Ekmekler  

ve Hamur İşleri, Tatlılar, İçecekler ve Kiler isimli ana  
bölümlere ayrılıyor. 

550 RECIPES IN 13 CATEGORIES
The recipes in The Turkish Cookbook are divided into main 

sections such as Soups, Salads and Appetizers, Vegetables, 
Eggs and Pulses, Stuffed and Wrapped Dishes, Red Meat, 
Poultry and Game, Offal, Fish and Seafood, Pilafs, Breads 

and Pastries, Desserts, Beverages and Pantry. 

Kitapta folklorik bilgiler ve neyin ne zaman 
yeneceğine dair ayrıntılar oldukça dikkat çekiyor… 

The folkloric information, details on what should be 
consumed when, are really interesting… 
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Her bölümde de o bölümün yemekleriyle 

Yayınevinin şartları nelerdi?

Yurtdışında katıldığınız konferans ve atölyelerde 
size yöneltilen soruları göz önünde bulundurursanız, 
yabancıların Türk mutfağına ilgisi nasıl?

What were the conditions of the publisher?

Taking into account the questions asked during 
conferences and workshops you hold abroad, how 
interested are foreigners in Turkish cuisine?

Food was once important not only for the satisfaction 
it gave, but also for its remedial effects. Today, we eat 
without caring about why we eat it. Such that food 
became a symbol of status. When would you say, we 
diverted from the “healing” of the food?

Her bölümde de o bölümün yemekleriyle 

Lif t lLifestyle

Her bölümd d

En sevdiğiniz yemekler 
neler?

Yemek konusunda benim 
önceliğim mevsim. En 

sevdiğim yemekler de mevsim 
yemekleri. Mesela ağustos 
ayında güneşin sıcağında 

olgunlaşan domateslerden 
yapılan domates tavası veya 

ekşili kebap. Bu aylarda 
patlıcan delileri çoğalır. Ben 
de silkmesinden kebabına, 

kızartmasından musakkasına, 
patlıcan yemeklerine 

bayılırım. Mevsimi seraya 
hapsetmediğiniz zaman 

muhteşem yemekler yersiniz. 

“SEASON COMES 
FIRST”

What are the dishes you 
like the best?

I care about the season. And 
the dishes I love the most 
are the seasonal ones. For 
instance in August, fried 
tomatoes made from the 

tomatoes that ripened in the 
heat of the sun or sour kebab. 
In these months, people craze 
over aubergine. And I love all 

kinds of it, from the casserole 
to kebab, fries to mousakka. 

When you don’t pen in the 
season to the green house, 

you can have ravishing meals. 
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The Turkish Cookbook, 

The Turkish 
Cookbook

Lifestyle
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“Hıdrellez arifesinde 
dilek dilerken hamur 
tutmak, nevruzdaki 
yağmurdan yoğurt 
mayalamak… İster 
pagan deyin, ister 

şaman; bu miras bize 
dünün değil, birkaç 

bin yılın mirası. 
Bunu bir çırpıda 

reddedersek hafıza 
kaybına uğrarız. 
Bu coğrafyada 

yaşıyorsak, geçmiş 
uygarlıklara 

ve onların bize 
bıraktığı mirasa 
sahip çıkmalıyız. 

Bin yılların mirasını 
tektipleştirmeye 

hakkımız yok.”

THE HERITAGE 
OF THOUSANDS 

OF YEARS
“Kneading dough 

right before 
Hıdrellez, making 

yoghurt from the rain 
water at Nawruz… 
Call it paganistic, 

or shamanistic; we 
were not vested 

with this heritage 
yesterday, it’s 

the heritage of 
thousands of 

years. If we deny it 
in one fell swoop, 
we will have a loss 
of memory. If we 
are living in this 

geography, we need 
to embrace the past 
civilizations and the 
heritage they left us. 

We don’t have the 
right to standardize 

the heritage of 
thousands of years.”

Yemek bir zamanlar sadece doyuran değil şifa veren 
tarafıyla da çok önemliydi. Şimdiyse niçin yediğimiz kısmına 
dikkat etmeden yiyoruz. Hatta yemek bir statü sembolü 
haline geldi. Sizce yemeğin “şifalı” tarafından ne zaman 
uzaklaştık?

Geleneksel yemek kültürümüzün değerleri tekrardan nasıl 
canlanabilir? 

How can the heritage of our traditional culinary culture 
find new lease on life? 

Lifestyle

 
Sorrel and Lor Rolls



LEZZET, KALI
.
TE SEMBOLÜ

Üstün kaliteli Egetürk ürünleri ile

SEVDIKLERINE HEDIYE
DÜŞÜNME NEDIR DIYE
EGETÜRK ÜRÜNLERI
EN GÜZEL HEDIYE

YAZA MERHABA!
  EGETÜRK‘LE YAŞA TATILI



Your horoscope for AUGUST says that...

Ayın başında gerçekleşecek olan yeniay 
aşk hayatınızı hareketlendirebilir. Bir 
süredir kendinizle ilgili planladığınız gelişim 
hedeflerindeki tıkanıklık yavaş yavaş 
çözülmeye başlıyor. İlerleyen aylarda maddi 
konularda dengede kalmalısınız. 

The new moon at the beginning of the month 
can jazz up your love life. The blockage 
you have been experiencing for some time 
regarding your developmental goals is slowly 
dissolving. In the months to come, you 
must strike a balance when it comes to your 
finances.

Ayın başında 
gerçekleşecek 
yeniayla birlikte 
hayatınıza hareket 
katacak yeni bir 
arkadaş grubuna 
dâhil olabilirsiniz. 
Eğlendiren ve canlılık veren, dinamizm 
katan insanlarla bir arada olmak size 
iyi gelecek. İş yerinde aksayan projeler 
de tekrar normal seyrinde devam 
edecek. Büyük ve dengenizi bozacak 
harcamalardan sakının.

With the new moon at the start of the 
month, you may get involved with a 
new circle of friends that will jazz up 
your life. It will feel good to be with 
people you can have fun with, that 
bring dynamism into your life making 
you feel alive. The projects that hit a 
hitch at the work place will get back to 
normal. Refrain from spending large 
amounts that may lead to imbalance.

Partnerinizle olan ilişkinizi düzeltmek ve 
iyileştirmek için güzel bir dönem başlıyor. 
Yakın çevrenizdeki insanların hayatındaki 
gelişmeler size de yansıyacak. Ayın başında 
gerçekleşecek olan yeniay ile birlikte zihinsel 
olarak harekete geçirecek bir aktivite ya da 
buna hizmet edecek bir çevre değişikliği söz 
konusu olabilir. 

It’s the start of a period for fixing or 
improving your relationship with your 
partner. The developments in the lives 
of people in your close circle will have an 
impact on yours. With the new moon at 
the beginning of the month, you may get 
involved in a mentally engaging activity or 
make a change of scenery to bring that 
effect.

Rutinlerden sıyrılma ihtiyacınız oldukça 
fazla. Biraz değişim iyi gelecek. Ayın 
başında gerçekleşecek yeniay, uzun bir 
seyahatin ya da uzun soluklu, yeni bir 
girişimin başlangıcı olabilir. Geniş düşünün. 
Zihinsel olarak ne kadar esnek olursanız 
ilerleyen dönemde o kadar fayda elde 
edeceksiniz.

You really want to break your routines. 
A bit of change might do you good. The 
new moon at the beginning of the month 
may set you out on a long journey or a 
new endeavour for the long term. Open 
your mind. The more flexible you can 
be mentally, the more you will reap the 
rewards in the future.

Yeni fikirlere kendinizi açmanın uzun vadede 
faydalarını göreceksiniz. Ayın başında 
gerçekleşecek yeniay işinize hız, heyecan ve 
motivasyon katacak gelişmeleri tetikleyebilir. 
Bu tavır para akışını da etkileyecek. 
Evliliğinizde bir şeyleri yeniden düzenlemek 
şart.

You will reap the rewards of opening your 
mind to new ideas in the long run. The new 
moon at the start of the month can trigger 
exciting and motivating developments that 
will pace you up. This will also have an impact 
on your finances. You need to make some 
rearrangements regarding your marital life.

KOÇ I ARIES

TAURUS

SCORPIO

GEMINI

SAGITTARIUS

LIBRA

Değişim ihtiyacı bu dönemdeki en önemli ana 
başlık. Tadilat, taşınma ya da mekân değişikliğini 
gerektirecek bir karar gündeme gelebilir. Para 
kaynaklarınız çoğalmaya başlayabilir. Buna 
hizmet edecek bir şeyler yapmak size iyi gelecek. 
Ayın başında gerçekleşecek olan yeniay evde 
bazı değişikliklere sebep olabilir. 

The need for change is the main theme during 
this period. Renovation, a move or a decision to 
relocate might be on the horizon. Your financial 
resources might get a boost. It will make you 
feel good to do something that will support this. 
At the same time the new moon at the start of 
the month can lead to some changes within the 
home front.
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BURÇLAR
H o r o s c o p e Your horoscope for AUGUST says that...

İş ortamındaki beklenmedik değişiklikler, 
yönetim ile alakalı dengesiz durumlar sizi 
de etkileyecek. Dengeyi korumaya çalışın. 
Çocuklarla ilgili güzel haberler kapıda. Ayın 
başında gerçekleşecek yeniay burcunuzda 
olacak. Bu durum önemli niyetlerin hayata 
geçirilmesi adına fırsat yaratacak.

Sudden changes in the work environment, 
imbalances in management will have an impact 
on your life. Try and maintain the balance. Good 
news regarding children is at bay. There will be a 
new moon in your sign at the start of the month. 
This will create opportunities to bring important 
intentions into your life.

İşlerde bir rahatlama söz konusu ancak 
rehavete kapılmayın. Ayın başında 
gerçekleşecek olan yeniay maddi bir karar 
ya da adımı gündeme getirecek. Bir yatırım, 
başlangıcı veya geldiği nokta itibarıyla dikkat 
çekecek. Bu süreçte başlayan arkadaşlık 
ilişkileri ilerleyen zamanlarda beklenmedik 
durumlara gebe.

There will be some relief regarding work but 
do not procrastinate. The new moon at the 
beginning of the month will bring about a 
financial decision or step into the picture. An 
investment will draw attention due to its start 
or the stage it’s at. The friendships that start 
during this period will be happenchance prone.

Ayın başında gerçekleşecek olan 
yeniay eşinizi ya da evliliğinizi 
ilgilendiren konularda yeni gelişmeler 
yaşanmasına vesile olabilir. Bekârlar 
için evlilik yolunda bir adım söz 
konusu olabilir. Yer değişikliği 
gündeme gelirse bu hareketlilik özel 
ilişkinizi de olumlu etkileyebilir.

The new moon at the beginning of the 
month may lead to new developments 
regarding your spouse or marital life. 
For singles it might mean taking a 
step towards marriage. If relocation 
is on the agenda, this change might 
have a positive impact on your private 
life.

Ayın başında gerçekleşecek olan yeniay 
sonrasında kendinize zaman ayırmak ve 
bir miktar dinginlik sağlamak için yeni 
fırsatlar karşınıza çıkabilir. Hayatı daha 
derinden sorgulamak, aslında neye ihtiyaç 
duyduğunuz sorusuna cevap aramak için 
güzel bir dönem. Tebdilimekân ihtiyacı 
doğabilir.

After the new moon at the beginning of the 
month, you may see new opportunities to 
carve out some quality time and a bit of 
peace and quiet for yourself. It is a good 
time to question life and what you really 
want out of it more deeply. You may get the 
urge for a change of scenery.

Bu dönemde işinizde iyileşme veya 
yeni iş fırsatları gündeme gelebilir. Ayın 
başında gerçekleşecek olan yeniay yeni 
bir günlük rutini başlatabilir. Bu durum, 
çalışma temponuzun ve alışkanlıklarınızın 
değişmesine hizmet ederken gözden 
geçirdiğiniz alışkanlıklarınızdan daha 
fazla verim almanızı sağlayacak şeyleri 
tetikleyebilir.

During this period improvements or new 
opportunities may come to the fore in your 
work life. The new moon at the beginning of 
the month, can see the start of a new daily 
routine. This may lead to a change in your 
working pace and habits, triggering things 
that would lead you to reap more rewards 

from the habits you 
have revised. 

CAPRICORN BALIK I PISCES

ASLAN I LEO

İşbirliği ve uyum konusunda her açıdan destek 
göreceğiniz günler yaşayacaksınız. Hiç hesaba 
katmadığınız veya gelmeyeceğini düşündüğünüz 
bir kaynak bu dönemdeki finansal niyetlerinizi 
besleyebilir. Ayın başında gerçekleşecek olan 
yeniay sizi yatırım ya da para kaynağı değişimi 
konusunda harekete geçirecek.

You will experience cooperation and harmony 
in many ways in the coming days. A resource 
you had never counted on or considered never 
would come round might feed into your financial 
intents. The new moon at the start of the 
month, will see you taking action regarding an 
investment or a financial income.

KOVA I AQUARIUS

YENGEÇ I CANCER
VIRGO
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PEGASUS IS COLLABORATING WITH EMIRATES

Pegasus’tan Haberler News
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Türkiye’nin dijital hava yolu Pegasus, dünya genelinde 

 interline

PEGASUS IS COLLABORATING  
WITH  EMIRATES

started interline 

HABER / News

Sivil havacılık sektöründe 44 yıldır hizmet veren ve 
2000 yılından beri Pegasus Hava Yolları’nda görev 
yapan deneyimli Kaptan Pilot Mustafa Recep Topçuoğlu, 
30 Haziran Pazar günü PC2665 sefer sayılı Ankara 
Esenboğa-İstanbul Sabiha Gökçen uçuşuyla jübilesini 
yaptı. Topçuoğlu, Uçuş İşletme Genel Müdür Yardımcılığı 
tarafından organize edilen, aile üyelerinin ve ekip 
arkadaşlarının katılımıyla gerçekleştirilen jübile töreniyle 
emekliliğe uğurlandı.

The Jubilee of the Captain Pilot
Providing services in civil aviation for 44 years and working 
for Pegasus Airlines since 2000, Captain Pilot Mustafa Recep 
Topçuoğlu had his jubilee with the flight numbered PC2665 
departing from Ankara Esenboğa for Istanbul Sabiha 
Gökçen on 30 June. Following the flight, Topçuoğlu was seen 
off to retirement with a jubilee party organized by Flight 
Operations Management along with his family and crew.
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PEGASUS’ NEW DESTINATION: RAS AL-KHAIMAH  

fourth destination in United Arab Emirates. One of the seven emirates forming 
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HABER / News
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The Importance of Providing Equal Chances 
Giving advice to those who just took a step into work life, Mehmet T. Nane highlighted the 
importance of equality of opportunity and the responsibilities of the business world in 
that regard, adding that personal characteristics needs to be the determining criteria in 
job placements rather than schooling. Saying that now everyone can study at a university 
therefore the differences between the universities are obsolete, Nane added: “Now 
characteristics have become the distinctive factor. And to be able to put that forth, you 
need to have a solid background of internship, to prove yourself at work and improve 
your vault of knowledge. The business world has a great responsibility in that regard: 
providing equal opportunities. That is to say, we will succeed when the main distinctive 
criteria is not the school you graduate from but what characteristics you display as a new 
graduate.”

MEHMET T. NANE GATHERED THE YOUTH
FROM “FIRST CHANCE”
The CEO of Pegasus Airlines, Mehmet T. Nane gathered 35 youngsters 
who are taking part in the First Chance Program 2019 by Esas Social that 
Pegasus is one of its corporate supporters. During this meeting held in 
the Esas Plaza, Mehmet T. Nane told the youngsters of his experiences in 
business life, the stories of success and failure he encountered through the 
years and offered them advice.  

Eşit Fırsat Tanımanın Önemi 
İş hayatına yeni atılanlar için önerilerde bulunan Mehmet T. Nane, bu 
konuda iş dünyasına da sorumluluk düştüğünü belirtti ve gençler için 
eşit fırsatların sunulması, okulun değil kişisel özelliklerin ayrışma noktası 
olması gerektiğini vurguladı. Artık herkesin üniversite okuyabildiğini, o 
nedenle de üniversiteler arasındaki farklılığın ortadan kalktığını söyleyen 
Nane, “Fark, kişilere dönmeye başladı. Kişilerin de bunu ortaya koyabilmesi 
için stajlarını iyi yapması, kendilerini yaptıkları işte iyi göstermesi, bilgi 
birikimini geliştirmesi lazım. Bu amaçla iş dünyasına düşen çok önemli 
bir şey var: eşit fırsat vermek. Yani esas ayrıştırıcı kriter, mezun olunan 
okul değil, mezun gencin hangi özellikleri haline geldiğinde, bu başarıyı 
yakalarız” dedi.

anlatarak nasihatlerde bulundu.  
esassosyal.org .

MEHMET T.  NANE,  
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HABER / News

GENÇLER 

Flypgs.com Magazine’de her ay girişimcilik 
ve inovasyon dünyasından gündem 
yaratan bir haberi okuyucularla paylaşacak 
olan paylaşacak olan Pegasus Hava 
Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı 
ve “İş’te Kadın” programının yapımcı 
sunucusu Berrak Kutsoy, ilk yazısında 
girişimci Türk gençlerinin Avrupa’da 
kazandığı başarının öyküsünü anlatıyor.

Türkiye’de ilkokuldan lise son sınıfa kadar 
çocukların finansal okuryazarlıklarını 
geliştirmek ve girişimci zihin yapısına 
sahip bireyler olarak onları hayata 
hazırlamak için çalışan Genç Başarı 
Eğitim Vakfı, Avrupa’da tarih yazdı. 
Türkiye’de 20. yılını kutlayan vakfın her 
yıl düzenlediği GençBizz Lise Girişimcilik 
Programı ile bir ürün geliştiren 
liseli girişimciler, ilk kez Avrupa’da 
şampiyonluk onuruna erişti. 

Bu yıl Avrupa Finali, Fransa’nın Lille kentinde 
düzenlendi. Türkiye’yi Eyüboğlu Okulu 
öğrencilerinin kurduğu “Entella GençBizz 
Şirketi” temsil etti. Entella, geliştirdiği deniz 
yüzeyindeki katı atıkları toplayan düşük 
maliyetli filtre sistemi ile Türkiye’de 500, 
Avrupa’da ise 39 ülkede kurulan 30 bin 
girişimi geride bırakarak Avrupa Şampiyonu 
seçildi. Jüri aynı zamanda “FedEx Access 
Award” Özel Ödülü’ne Entella GençBizz 
Şirketi’ni layık gördü. 

Benim de yönetim kurulu üyesi olduğum 
bu vakfın faaliyetlerine gencbasari.org 
adresinden ulaşabilirsiniz. Unutmamalıyız 
ki yukarıdaki örnekte de okuduğumuz 
gibi, girişimcilik eğitimi küçük yaştan 
başlayarak verilmeli. Böylelikle, çocuk ve 
gençlere sadece kendi işlerini kurmayı 
değil, aynı zamanda hayatlarının her 
alanında kullanabilecekleri pratiklik 
ve yaratıcılık becerilerini kazandırarak 
potansiyellerini keşfetmelerini 
sağlayabiliriz. 
gencbasari.org

YOUTH SHOULD EXPLORE THEIR 
POTENTIALS
Sharing news from the world of innovation and 
of entrepreneurship that would make headlines 
each month in Flypgs.com Magazine, Chairman 
Advisor at Pegasus Airlines, Presenter and Producer 
to “İş’te Kadın” Berrak Kutsoy tells us about the 
success story the young Turkish entrepreneurs in 
her first article.

Working towards developing the financial literacy 
of children in Turkey from primary school to the 
end of high school, in order to prepare them for life 
as individuals with an entrepreneurial mind-set, 
Junior Achievement Turkey made history in Europe. 
The high school entrepreneurs, who developed a 
product with the GençBizz High School Company 
Program organised by the foundation celebrating its 
20th anniversary in Turkey, became champions for 
the first time in Europe. 

This year the European Final was held in Lille, 
France. Turkey was represented by “Entella GençBizz 
Company” founded by Eyüboğlu students. With the low 
cost filtering system that collects solid wastes from 
the sea surface, Entella won the JA Europe Company 
of the Year Award by leaving behind 500 companies 
from Turkey, and 30 thousand ventures setup in 39 
countries, in Europe. The jury also awarded Entella 
GençBizz Company with the “FedEx Access Award”. 

You may check out the activities of the foundation, 
I’m also a board member of, by visiting our 
website gencbasari.org We should keep in mind 
that, as you have read in the example above, 
the entrepreneurial training should start at 
an early age. This way, we can teach children 
and youngsters not only setting up their own 
businesses but also practical and creative skills 
they can use in every aspect of their lives and allow 
them to explore their full potentials.

GENÇBİZZ LİSE 
GİRİŞİMCİLİK PROGRAMI
Milli Eğitim Bakanlığı ile 
imzalanan protokolle, 

yüzde 95’i devlet okulları 
olmak üzere her yıl 20 

bini aşkın lise öğrencisini 
finansal okuryazarlık 

konusunda eğitmek üzere 
uygulanan bu programla, 

liseli gençler bir ekip 
halinde şirket kuruyor, 
görev dağılımı yapıyor, 
iş fikirlerini geliştiriyor, 

üretiyor ve pazara 
sunuyor. Kısaca bir şirketin 
kuruluşundan tasfiyesine 
kadar geçen tüm süreçleri 

deneyimliyorlar. Bu 
deneyim yolculuğunda iş 
dünyasından da gönüllü 

mentorluk desteği 
alıyorlar.

GENÇBIZZ HIGH SCHOOL 
ENTREPRENEURIAL 

PROGRAM
With a protocol signed 

by the Republic of Turkey 
Ministry of National 
Education, over 20 

thousand high school 
students 95% of which 
are from state schools, 
setup a company as a 
team in this program 
which is implemented 

to teach them financial 
literacy, carry out job 
distribution , develop 

business ideas, produce 
and market. In short, they 

experience all phases 
of a company from the 
setting up of one to its 
liquidation. Throughout 
this journey, they also 

get voluntary mentorship 
support from the 
business world. 
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T o u r i s t i c a ’ n ı n  k a t k ı l a r ı y l a . . .

Otel Rehberi hotel guide



HOTEL GUIDE / otel rehberi

 ANTALYA 

444 0 329
touristica.com.tr

XANADU RESORT HOTEL - BELEK
Belek’in merkezinde, Akdeniz sahilinde  yer alan Xanadu 
Resort Hotel, yüksek kaliteli ve her şey dahil (High Class All-
Inclusive) hizmet anlayışı ile misafirlerine unutamayacakları 
tatil imkanı sunuyor. Roma tarzı havuzları, amfitiyatrosu, 
Fancyland çocuk kulübü, özel kapalı ve açık alanlardan oluşan 
aktivite merkezi ile yepyeni bir cazibe noktası.

touristica.com.tr

OTIUM HOTEL LIFE - KEMER
Akdeniz’in ve Toros Dağları’nın eşlik ettiği muhteşem 
manzarasıyla, sizin ve sevdiklerinizin tüm gereksinimlerini 
karşılayacak oda alternatifleriyle ve gün boyu süren eğlenceli 
aktivitelerle  Otium Hotel Life ömür boyu unutamayacağınız 
bir tatile ev sahipliği yapacak.

touristica.com.tr

PAPILLON AYSCHA - BELEK
Romantizmin renklerini tatilin keyfiyle buluşturan, Papillon 
kalitesini Belek’in kumsallarıyla birleştiren otel, özellikle balayı 
çiftlerine çok özel bir tatil vadediyor. Yeni ve modern fikirlerle 
donatılan Papillon Ayscha, size kendinizi farklı hissettirecek. 
Konforu ve lüksü her köşesinde yaşayabileceğiniz yeni 
Ayscha’da, her detay sizin rahatınız için tasarlandı.

touristica.com.tr

PAPILLON ZEUGMA RELAXURY - BELEK
Belek’in gözdesi Papillon Zeugma’da gündüz sosyal 
aktivitelerin, animasyon gösterilerinin, su kaydıraklarının, 
havuzun ve kumsalın tadını çıkarırken aşkam da canlı müzik 
ve özel şovlarla eğlenebilirsiniz. Papillon Zeugma, kaliteli 
hizmeti ve lezzetli menüsü ile bu yaz tatil rotasını Antalya’ya 
çevirenlerin ilk adresi olmaya aday.

touristica.com.tr

PAPILLON BELVIL - BELEK
Papillon Belvil, samimi ve huzurlu atmosferinde unutulmaz 
bir tatil fırsatı sunuyor. Akdeniz’in tertemiz kıyılarındaki 250 
metrelik plajından faydalanabileceğiniz, deniz kıyısında 
kesintisiz yürüyüşler yapabileceğiniz ve birbirinden keyifli tam 
6 parkurlu aquaparkında eğlenebileceğiniz tesis, konuklarına 
ayrıcalıklı bir tatil öneriyor. 

touristica.com.tr

CLUB CALIMERA SERRA PALACE - SİDE
Alıştığımız club otel standartlarından çok daha üst seviyede 
hizmet alabileceğiniz Club Calimera Serra Palace, misafirlerin 
birçoğunun tekrar tekrar tercih ettiği bir otel.  Özellikle 
çocuklu aileler için oldukça konfurlu bir tatil imkânı sunan bu 
tesis, Türk damak tadına hitap eden mutfağı ile konuklarını 
memnun ediyor. 

touristica.com.tr

SERRA PARK HOTEL- SİDE
Konuklarının rahatını önplanda tutan hizmet anlayışıyla 
Serra Park Hotel’in ister ana binasında isterseniz bungalow 
tipi odalarında konaklayabilirsiniz. Otelin açık havuzu, su 
kaydırakları, çeşitli spor aktiviteleri, uzun kıyı şeridi, kum ve 
küçük çakıllardan oluşan sahilleri, eğlenceli ve keyifli bir tatil 
için sizi bekliyor.

touristica.com.tr

OTIUM HOTEL SEVEN SEAS- SİDE
Akdeniz’in muhteşem manzarasının, Side’nin yemyeşil 
doğasıyla buluştuğu yerde, konfordan, lüksten ve huzurdan 
oluşan bir tatil alternatifli konaklama seçenekleriyle sizleri 
bekliyor. Tamamı sizi önemseyen detaylarla oluşturulmuş 
odalar, uluslararası mutfaklardan özenle seçilmiş yemekler ve 
gün boyu süren aktiviteler ile eğlence dolu bir tatile çağırıyor.

touristica.com.tr

SERRA GARDEN - SİDE
Eğlence dolu saatler geçirebileceğiniz aquaparkı, doğayla iç 
içe odaları, zengin lezzetlerin yer aldığı açık büfe restoranı, 
çocuklara özel aktiviteleri ve yürüme mesafesindeki sahiliyle 
yaz boyunca güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkaracağınız 
o unutulmaz tatili, Serra Garden’ın eşsiz atmosferinde 
yaşayacaksınız. 

touristica.com.tr



HOTEL GUIDE / otel rehberi

EGE

444 0 329
touristica.com.tr

DORIA HOTEL - BODRUM
Eşsiz Ege koyları, tarihi yeldeğirmenleri ve Karaada 
manzarasıyla, minimal modern mimarisi, mavi ve beyaz 
tonlarının hakim olduğu büyüleyici Ege atmosferi ve Bitez’in 
çekici koyundaki mavi bayraklı özel plajıyla Doria Hotel, evinizin 
rahatlığını Bodrum’da size sunuyor. 

+90 (252) 311 10 20  |  doriahotelbodrum.com 

ASAYRA TERMAL HOTEL & SPA - KUŞADASI
Dilek Yarımadası Milli Parkı’nın bol oksijenli doğasıyla 
hem termal hem de deniz keyfini birlikte yaşayın. 5 yıldızlı 
termal otelimiz alkolsüz yarım pansiyon olarak yıl boyu 
hizmet vermektedir. Modern mimari ve yeşilin buluştuğu 
bu deneyimi yaşamak için değerli  misafirlerimizi 
bekliyoruz.

+90 (256) 646 33 38  |  asayratermalhotel.com

BOYALIK BEACH HOTEL - ÇEŞME
Ege’nin en uç noktasındaki Çeşme’de hayallerinizdeki tatili 
yaşayabileceğiniz, huzurlu ve eşsiz manzaralı odalara 
sahip 5 yıldızlı bir otel olan Boyalık Beach’te yeşil ve maviye 
doyacaksınız. Kendinizi evinizde gibi hissedeceğiniz bu 
otel, kalite ve zarafetin öncelik verildiği her ayrıntısıyla 
beklentilerinizin ötesine geçecek.

+90 (232) 488 88 00  |  boyalikbeachcesme.com 

CLUB MARMA HOTEL - BODRUM
Her noktasında yeşilin ve mavinin eşsiz huzurunun göze 
çarptığı Bodrum Karaincir Koyu’nda, Aspat Tepesi’nin 
eteklerindeki Club Marma’da doğa ile modernizmin uyumuna 
tanık olacak; yaşam alanlarınızın konforuna, mavinin huzurunu 
ve yeninin dinamizmini ekleyeceksiniz. Burada yeni lezzetleri, 
farklı deneyimleri, zarafet ve dinginliği bir arada bulacaksınız.

+90 (252) 393 76 76  |  clubmarmahotel.com

XANADU ISLAND - BODRUM
Tesis Türkiye’nin batı kıyısında şirin bir kasabaya bağlı, Ege’nin 
masmavi suları ile çevrilmiş, özel bir yarım adada yer alır. High 
Class her şey dahil konsepti ile misafirlerine sıra dışı bir tatil 
keyfi yaşatan bu şık otel, her biri özenle hazırlanmış ve özel 
mimarisi sayesinde tamamı deniz gören villa ve suitlerinde 
dünya’nın dört bir yanından gelen konuklarını ağırlıyor.

+90 (252) 311 11 11  |  xanaduhotels.com.tr 

REBİS BODRUM LUXURY - BODRUM
Rebis Bodrum’un oda, süit, rezidans ve villalarının misafirlerine 
yaşattığı özel deneyim, konfor ve lüksün ev rahatlığıyla 
birleşmesinden ileri gelir. Özel tasarım iç mekânlar, ruhunuza 
daima iyi gelecek muhteşem bir manzara eşliğinde 
beklentilerinizin çok daha fazlasını Rebis Bodrum rahatlığında 
yaşarsınız.

+90 (252) 316 48 48  |  rebis.com.tr

CESHME PLUS HOTEL - ÇEŞME
Çeşme’nin en gözde bölgelerinden Ilıca Plajı’nın sonunda 
suyun muhteşem rengini görüp yazın burada olmayı hayal 
etmemeniz çok zor. Konforlu yaz konsepti odaları, ahşap 
platform beach tarfı, deniz suyu ve tatlı su havuzu, ala carte 
restoranı ile unutulmaz bir tatil deneyimi yaşamak isteyen 
konuklarımızı bekliyoruz.

+90 (323) 218 01 81  |  ceshmeplushotel.com 

HİLTON TÜRKBÜKÜ RESORT & SPA-BODRUM
Hilton Türkbükü, tarihi yarımadanın kuzeyinde, Cennet 
Koyu’nun yemyeşil ormanı ve turkuaz renkli özel koyunda hayal 
edemeyeceğiniz bir konforla konuklarına “hoş geldiniz” diyor. 
Buradaki her şey tatiliniz için özel olarak tasarlanmış. Ege’nin 
masmavi denizini kucaklayan tesiste Hilton hizmet anlayışının 
tüm detaylarını görmeniz mümkün.

+90 (252) 311 01 50  |  bodrumturkbuku.hilton.com 

PALMALIFE BODRUM & SPA - BODRUM
Yalıkavak’ta, incecik beyaz kumu ve konforlu güneşlenme 
alanları, gün içindeki konsept partileri, doğa ve deniz 
manzarasıyla büyüleyen odaları ile Palmalife, özel bir butik 
otel tatili vaat ediyor. Otel, Yalıkavak’ın en büyük fitness 
salonu, açık ve ısıtmalı kapalı yüzme havuzu ile farklı aktivite 
seçenekleri sunuyor.

+90 (252) 396 60 50  |  palmalifebodrum.com
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KAPADOKYA-VAN-GAZİANTEP-URFA-MARDİN-ADIYAMAN-HATAY

444 0 329
touristica.com.tr

DOUBLETREE BY HILTON HOTEL - GAZİANTEP
Gaziantep İpek Yolu’na yürüme mesafesindeki tesis, şehrin 
cazibe merkezlerine kolay ulaşabileceğinizı bir mesafede 
konumlanıyor. Şehir merkezine 2 km, havalimanına 25 dk 
uzaklıktaki tesisin odalarında şehir manzarasının ve ücretsiz 
wi-fi, 40” TV, çay/kahve makinası ile dizüstü bilgisayar kasası 
gibi hizmetlerin keyfini çıkarın.

touristica.com.tr

SAVON HOTEL ANTAKYA - HATAY
Antakya Havalimanı’na 20 km, Adana Havalimanı’na 185 
km uzaklıktaki Savon Hotel’in tüm odalarda, ücretsiz wi-fi,
uydu sistemli TV yayını, klima, minibar, telefon ve saç 
kurutma makinesi bulunuyor. 150 kişilik restoranında 
yöresel ve uluslararası mutfaklardan seçkin lezzetler 
sunuluyor. 

touristica.com.tr

HILTON GARDEN INN URFA - ŞANLIURFA
Şanlıurfa şehir merkezinde yer alan Hilton Garden Inn, 
Balıkgöl ve Amazon Mozaikleri kazı alanının yakınında, şehir 
merkezine ve tarihi mekânlara yürüme mesafesinde! Tesiste 
ücretsiz wi-fi ve 24 saat açık bir iş merkezi, ücretsiz fitness 
merkezi ve konaklamanıza keyif katacak tam donanımlı bir 
restoran bulunuyor.

touristica.com.tr

HILTON GARDEN INN ADIYAMAN - ADIYAMAN
Nemrut Dağı, Atatürk Baraj Gölü ve şehir merkezine yakın 
konumdaki tesisin konforlu odalarında ücretsiz wi-fi, 
çalışma masası, 42” LED TV ve dizüstü bilgisayar kasası 
bulunuyor. Sıcaklık kontrollü açık yüzme havuzu, sauna, 
fitness merkezi, restoran, bar ve pavilion pantry bölümleri 
gece gündüz hizmet veriyor.

touristica.com.tr

PARK DEDEMAN - GAZİANTEP
Gurme lezzetlerin, tarihi keşiflerin, el sanatlarının ve iş 
hayatının kalbinin attığı Gaziantep’in merkezindeki Park 
Dedeman, kentin en önemli toplantı, yeme & içme  ve etkinlik 
merkezlerinden biri. Konforu  ön planda tutan, Dedeman 
kalitesini ve kültürünü yansıtan tesis, iki farklı kategorideki 
toplam 125 oda ile hizmet sunuyor.

touristica.com.tr

HILTON GARDEN INN MARDİN - MARDİN
Mezopotamya Ovası’na hakim tepede , yeni şehir merkezinde 
olan Hilton Garden Inn, eski kent merkezine ve tarihi 
mekanlara 4 km, havalimanına ise 20 dakika uzaklıkta 
bulunuyor. Tesisteki her oda bir Sleep System™ yatak, 32” 
LCD TV, mini buzdolabı, çay/kahve makinesi, çalışma masası 
ve ergonomik koltuk yer alıyor.

touristica.com.tr

DOUBLETREE BY HILTON HOTEL VAN - VAN
Doubletree by Hilton, Van Havalimanı’na 2 km, şehir merkezine 
10 dakikalık mesafede yer alıyor. Dünya mutfağından lezzetler 
sunan beş restoran ve salonuyla hizmet veren otelin sizi 
evinizdeymiş gibi hissettiren geniş oda ve suitlerinde 42” HD 
TV, kahve makinesi, minibar, dizüstü bilgisayar kasası, bornoz 
ve terlik bulunuyor.

touristica.com.tr

PERISSIA HOTEL - NEVŞEHİR
Kültür, tarih ve doğa güzelliklerle dolu Kapadokya‘nın 
“peribacaları diyarı” Ürgüp’te, unutulmaz bir tatili 
bütünleyecek mükemmel bir tesis olan Perissia Hotel, kent 
merkezine son derece yakın bir konumda olup Nevşehir 
Havalimanı’na 45 km ve Kayseri Havalimanı’na da 65 km 
mesafede bulunuyor.

touristica.com.tr

FLORIA HOTEL - NEVŞEHİR
Kapadokya’nın kalbi olan Ürgüp’ün merkezine 600 metre 
mesafedeki Floria Otel, bölgeyi gezmeniz için ideal bir 
konumda yer alıyor. Nevşehir Havalimanı’na 45 dakika ve 
Kayseri Havalimanı’na 60 dakika mesafede, yeşilliğin içinde 
kurulu olan tesis, huzurlu bir ortamda dinlenme imkânı 
sunuyor.

touristica.com.tr
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touristica.com.tr

ACAPULCO RESORT CONVENTION SPA
Tatil keyfini dünya standartlarındak hizmet kalitesiyle Kuzey 
Kıbrıs’a getiren, iş ya da tatil için gelen misafirlerine beş yıldızlı 
ve dostça bir servis sağlayan Acapulco, Kıbrıs’ın en gözde 
otellerinden biri. 100.000 m2 alana kurulan otelin kendine ait 
özel bir kum sahili bulunuyor.

touristica.com.tr

MERİT PARK HOTEL & CASINO 
Girne Kalesi’nden esinlenerek inşa edilen Merit Park Hotel & 
Casino, 50.000 m²’lik bir alana yayılıyor. Akdeniz’in sonsuz 
maviliğinin içinde, Girne şehir merkezine 6 km ve Ercan 
Havalimanı’na 42 km uzaklıktaki Merit Park, yenilenen odaları 
ile Kuzey Kıbrıs’ta konforu ve kaliteyi size sunuyor.

+90 (392) 650 25 00  |  merithotels.com 

MERİT CRYSTAL COVE HOTEL & CASINO
Doğu Akdeniz’in berrak sularına uzanan Kuzey Kıbrıs’ın en 
güzel noktalarından birinde yer alan Merit Crystal Cove Hotel, 
Girne şehir merkezine 10 km, Ercan Havalimanı’na  45 km. 
uzaklıkta bulunuyor. Mavi ile yeşilin kucaklaştığı, denize 
sıfır konumu ve 339 odasıyla misafirlerine lüks ve konforu 
yaşatıyor.
 
+90 (392) 650 02 00  |  merithotels.com 

DOME HOTEL SALAMIS BAY CONTI RESORT HOTEL & CASINO
Girne’nin en merkezi ve en güzel koyunda, denize sıfır 
mesafede, 12.000 m2‘lik alana kurulmuş olan Dome Hotel, 
80 yılı aşkın geçmişi ile müşterilerine konforlu ve sakin bir 
tatil sunuyor. Açık yüzme havuzunda eğlenerek serinleyebilir, 
masaj hizmetlerinden yararlanarak yenilenebilirsiniz.

+90 (392) 815 24 53  |  hoteldome.com 

Kıbrıs Magosa bölgesinde, denize sıfır konumu ve altın sarısı 
ince kum plajıyla Salamis Bay Conti, Akdeniz’in tadını çıkarmak 
isteyenleri bekliyor. Çeşitli büyüklüklerdeki havuzlarda gün 
boyu yüzebilir, aquaparkta ailenizle birlikte neşeli vakit 
geçirebilirsiniz.

+90 (392) 378 82 00  |  salamisbayconti.com 

THE SAVOY OTTOMAN PALACE CASINO
Girne şehir merkezindeki The Savoy Ottoman, yüksek standartlı 
konukseverliğiyle misafirlerine unutulmaz bir tatil vaat ediyor. 
Osmanlı kültüründen izler taşıyan tesis, geleneksel tatların 
sunulduğu restoranıyla tatilinize lezzet katıyor; hamam, sauna, 
jakuzi ve masaj hizmetlerinin sunulduğu SPA merkezinde hem 
bedeninizi hem de ruhunuzu dinlendiriyor.

+90 (392) 444 70 00  |  savoyhotel.com.tr

LES AMBASSADEURS HOTEL & CASINO 
Les Ambassadeurs Hotel & Casino, denize sıfır konumu 
ve göz alıcı mimarisi ile lüks, ihtişam ve konforu değerli 
misafirleri ile buluşturuyor. Girne’nin merkezine 10 dakika 
yürüyüş mesafesindeki tesis, ferah ve yüksek tavanlı, benzerini 
göremeyeceğiniz şıklıktaki casinosuyla da sizi büyüleyecek.

+90 (392) 650 25 00  |  lesahotel.com

GRAND PASHA HOTEL CASINO & SPA
Akdeniz’in mavisi ile Beşparmak Dağları’nın yeşilini buluşturan 
manzarasını, mimarisi, kalitesi, konforu, deneyimli ve 
güleryüzlü hizmetiyle pekiştiren Grand Pasha, misafirlerine 
ilkleri yaşatıyor. Usta şeflerin ellerinden çıkan özel lezzetlerin 
getirdiği haklı şöhreti ile Grand Pasha, eşsiz tatlarını sizlere 
sunmaktan gurur duyuyor.

+90 (392) 650 66 00  |  grandpasha.com

LORD’S PALACE HOTEL & SPA & CASINO
İngiliz mimarisi örnek alınarak Girne liman yolunda inşa 
edilen, denize sıfır konumdaki bu tesis, aynı zamanda şehrin 
merkezine de yürüme mesafesinde bulunuyor. Harika havuzu 
ve dünya mutfağının en lezzetli örneklerini bulacağınız 
restoranlarıyla Lord’s Palace, eşsiz bir tatil fırsatı sunuyor.

+90 (392) 650 35 00  |  lordspalace.com 
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LIQUIDS SUBJECT TO 
RESTRICTIONS:

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

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

 Shaving foams, deodorants, all pastes 
including toothpaste

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

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

APPLICATION: 
Each passenger may carry one transparent 
plastic bag.

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

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

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

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

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

EXCEPTIONS:
 Exceptions will be made for special 

circumstances. For instance, passengers 
travelling with babies may take enough baby 
food/milk for the journey and passengers with 
prescribed medicines may take these with 
them provided the amount is enough for the 
journey and is in its original packaging. Please 
note that such passengers may be asked to 
taste the baby food or medicines or produce 
supporting documentation for the illness/
medicine use at the final security checkpoint.

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

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

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

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

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

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

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

sıvı miktarına bakılmaksızın geçirilmesine 
müsaade edilmez.

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

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

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

 Özel durumlar göz önünde bulundurularak 
kısıtlamada birtakım istisnalar uygulanacaktır. 
Örneğin bebekle seyahat eden yolcular 
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 tatmalarını veya 
‘‘ilaçların kullanılması gerektiği’’ ile ilgili belgeleri 
isteyebilirler. 

Regulation for Liquids Carried in Hand Baggage

Hava yolu ile seyahat edecek 

The regulations on restrictions on 
liquids that air travellers are allowed to 
carry on board in their hand baggage 
apply for domestic and international 

restrictions may be carried in hold 
baggage in accordance with the 

carry-on baggage is luggage passengers 
carry on the plane with them after going 

Regulation for Liquid Transportation
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Regulation for Liquid Transportation

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.

Regulation For Olive Oil, Molasses 
and Honey Transportation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kabin ekibinin söylediklerine 
uyun. 

 

No 

 

Important Reminders for Our Guests
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Important Reminders for Our Guests

REF.: IATA - Guidance on Unruly Passenger Prevention and Management
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1

1

2

2

3

3

Go to the departure waiting 
room upstairs without 
changing terminal.

Go through passport 
check.

Go to departure gate.

transfer counter before 
arriving to baggage claim.

Go to the departure waiting 
room upstairs.

Go to departure gate.

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

INTERNATIONAL FLIGHTS ARRIVAL

1 2 3

TRANSFER COUNTER
TRANSFER BANKOSU

Go to departure gate.

1 2 3 4

NU

transfer counter before going 
through passport check.

Go to the departure 
waiting room upstairs.

ONGOING INTERNATIONAL FLIGHTS 

ONGOING DOMESTIC FLIGHTS 

Go through passport 
check.

Go to the departure waiting 
room upstairs without 
changing terminal.

Go through domestic Go to departure gate.

DUTY
FREE

VAN
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Our Flight Network

... Pegasus Airlines Scheduled International Flights

PEG ASUS ,  OLMAK ÜZERE 
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Dammam

Riyadh Muscat

Baku
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Our Flight Network
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Our Flight Network

... Information about passenger rights

Konfirme rezervasyonunuz olmasına ve tanımlı 
Check-in süresinde kontuara başvurmanıza rağmen, 
sağlık, güvenlik, emniyet veya yetersiz seyahat 
dokümanı gibi gerekçeler dışında bir nedenle uçuşa 
kabul edilmemeniz, uçuşunuzun gecikmesi veya 
iptal olması durumlarında, “Pegasus Hava Yolları 
Tazminat ve İşbirliği Sistemi’’ kapsamında, tazminat 
ve yardım hususları dahil tüm haklarınız hakkında 
bilgi almak için, lütfen Check-in bankolarımızdan 
Yolcu Hakları Broşürümüzü, (PG-MD-BK-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.  

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” (PG-MD-BK-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).
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KOLAY Easy ORTA Medium

 Help the pilot

1 5 7

1 6 8 2

3 8 6 4

9 4 5 6 7

4 7 8 3

7 3 2 6 4

4 8 1 9

1 7 2 8

5 3 7

7 6 9 4

5 1 2

6 4 5 3

9 1 6 8

2 9

4 3 2 1

8 1 7 5

2 5 6

6 3 2 8

SUDOKU
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ÇENGEL BULMACA
HAZIRLAYAN / BY 
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CROSSWORD
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CEVAPLAR I ANSWERS

Help the pilot

KOLAY Easy ORTA Moderate7 1 2 6 3 9 8 5 4

3 5 4 7 1 8 9 2 6

9 8 6 4 2 5 3 7 1

5 9 1 2 4 3 6 8 7

2 6 7 5 8 1 4 3 9

8 4 3 9 7 6 2 1 5

4 3 8 1 6 7 5 9 2

1 2 9 8 5 4 7 6 3

6 7 5 3 9 2 1 4 8

4 2 8 1 5 9 6 7 3

1 9 6 3 7 4 8 2 5

3 7 5 8 6 2 9 4 1

9 8 1 4 2 3 5 6 7

5 6 4 7 1 8 3 9 2

7 3 2 5 9 6 1 8 4

2 4 3 6 8 1 7 5 9

6 1 7 9 4 5 2 3 8

8 5 9 2 3 7 4 1 6

Ç
E

N
G

E
L

 B
U

L
M
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C
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C
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R

D






