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YENİ HATLAR
Değerli Misafirlerimiz,
Şubat ayına sizlere güzel haberler vererek başlamak istiyorum. İlki yeni 
uçuş noktalarımız ile ilgili… 

Mart ayından itibaren misafirlerimizi Ankara’dan Bakü’ye ulaştırmaya 
başlayacağız. Ankara-Bakü uçuşlarımız öncelikle haftanın 4 günü 
yapılacak; 15 Mart itibariyle ise haftanın her günü gerçekleştirilecek. 
Yeni rotalarımızdan bir diğeri ise Erbil. 14 Mart itibariyle Sabiha 
Gökçen, Ankara ve Antalya’dan uçtuğumuz Erbil’e Gaziantep’ten de 
direkt seferlerimizle uçmaya başlıyoruz. 

Gelelim ikinci güzel haberimize… Sivil Toplum için Destek 
Vakfı koordinasyonunda ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile 
yürüttüğümüz Yarınlara Uçuyoruz Projesi’nin 2. başvuru dönemini 
başlattık. 9 Şubat’a kadar devam edecek olan başvuru döneminin 
ardından Proje Değerlendirme Kurulu, 2. dönemin desteklenecek 10 
yeni fikrini seçecek. Gençlerimizin başvurularını heyecanla bekliyoruz.

Yılın Yerli Dijital Hava Yolu
Bizim için ödüllerin en büyüğü misafirlerimizin değerli görüşüdür. 
Bu bağlamda, özellikle halk oylamasıyla gerçekleştirilen ödülleri 
çok önemsiyoruz. Türkiye’nin önemli seyahat platformlarından 
Uzakrota’nın halk oylamasıyla belirlediği 2018 Yılı Seyahat Teknoloji 
Ödülleri’nde iki ödüle birden layık görülmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 
Siz değerli misafirlerimizin oyuyla “Yılın Yerli Dijital Hava Yolu 
Şirketi” ve “Yılın Turizm Şirketi Blogu” seçilmek bizim için çok anlamlı. 
Türkiye’nin dijital hava yolu olarak, dijital teknolojiler ve benzersiz 
yenilikler sunmaya devam ederek seyahat deneyiminizi kolaylaştırmayı 
sürdüreceğiz.

Şubat Kentleri
Şubat’ta yola çıkmak için birbirinden güzel ve farklı rotalar öneriyoruz 
size: Gaudi’nin hayalleriyle şekillenen, Flamenko ezgileriyle kanınızı 
kaynatan Barselona; Vikingler ile onların kâşif torunlarının ve Kuzey 
Işıkları’nın izinde Oslo; mitoloji ve felsefenin beşiği Atina ve Çarlık 
Rusyası’nın görkemini günümüze taşıyan Moskova… 

Kuzey Kafkasya’yı merak ediyorsanız ve onların tarihi, kültürel ve doğal 
güzelliklerine açılan bir kapıdan geçmek isterseniz, Grozni de iyi bir 
alternatif olabilir. Modern silüetler, karlı zirveler, derin vadiler, mimari 
anıtlar ve el değmemiş bir tabiat görmeye hazır olun… 

Keyifli uçuşlar.

NEW ROUTES
Dear Guests,
I would like to begin this February issue by sharing good news with you. The first 
has to do with our new flight destinations…

Starting in March, we will begin to fly our guests from Ankara to Baku. Out 
Ankara-Baku flights will at first take place four times a week, and from March 
15 onwards will commence daily. Another of our new routes is Erbil. Starting on 
March 14, we will be flying directly from Gaziantep to Erbil, in addition to our 
existing direct flights from Sabiha Gökçen, Ankara, and Antalya.

Now for the second piece of good news… The “We’re Flying Into The Future” 
project we began, coordinated by the Support Foundation for Civil Society 
and co-organised by the Community Volunteers Foundation  (TOG), is 
now at its second application submission state. The application period will 
continue until February 9, after which the Project Evaluation Board will 
choose the 10 new ideas to be supported in the new phase. We’re awaiting 
applications eagerly.

Best Domestic Digital Airline of the Year
For us, the biggest award is the valuable views of our guests. In this regard, 
we take awards given as a result of public vote very seriously. We’re happy 
to have been thought worthy of two different awards at the 2018 Travel 
Technology Awards held by one of Turkey’s important travel platforms, 
Uzakrota, and decided according to public vote. Thanks to your valuable 
votes, we were chosen the “Best Domestic Digital Airline of the Year” and the 
“Best Tourism Company Blog of the Year”, which is very memorable for us. 
As Turkey’s digital airline, we will continue to offer digital technologies and 
unique innovations to make your travel experience even smoother.

February Cities
We’re recommending you very different, but beautiful travel routes you 
can take in February: Barcelona, shaped by Gaudi’s imagination and 
stirring the blood with Flamenco melodies; Oslo, in the path of the Vikings, 
their explorer descendants, and the Northern Lights; Athens, the cradle 
of mythology and philosophy, and Moscow, bringing Imperial Russia’s 
splendour to the present… 

If you’re curious about the North Caucasus and want to pass through a gate 
opening into their historical, cultural, and natural attractions, Grozny can 
be a good choice. Be ready to see a modern skyline, snowy summits, wide 
valleys, monumental architecture, and an untouched nature…

Enjoy your flight.
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 - SPAIN TICKET LINE  9 11123877 
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- NORWAY  21959265
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- SWEDEN  0 840308782
- UNITED ARAB EMIRATES 043578128
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- EGYPT TICKET LINE  

01006038901 / 01000068070
RUSYA - RUSSIA TICKET LINE  +74996092878

 - NORTH CYPRUS  0090 850 250 6777
 - OTHER COUNTRIES  0090 850 250 67 77

  OUR AGENTS  

 - GEORGIA  00 995 32 240 00 40
 - LEBANON  00 961 1 369 869

 - ITALY  0 645226934 (***)
UKRAYNA - UKRAINE  00 38 0800 505 510

 - ROMANIA  00 40 21 307 91 75
 - KOSOVO  00 381 38 225 810

 - KAZAKHSTAN  007 727 2731717
 - 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 
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AL -JA Z ARI’S EXTRAORDINARY 
MACHINE S
Al-Jazari was one of the most important Muslim 
scholars of the Middle Ages, and he served as the palace 
engineer of the Artuquid Dynasty for 25 years, during 
which he designed the technology for over 50 machines 
and automata, constructed them, and made them 
work. Al-Jazari compiled his work in a book called The 
Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices, 
considered the most important work on machines 
written during the Islamic 
Golden Age, and his 
famous machines are 

at a new exhibition. 
The machines were 
produced faithful to 
the instructions in 
Al-Jazari’s book, and 
the exhibition includes 
huge machines almost 
four meters in height, 
as well as 66 different 
devices and contraptions. 
“Al-Jazari’s Extraordinary 
Machines” is open until 
June 15 at UNIQ Expo.

Tombak
16. yüzyılda altın çağını yaşayan ancak 
günümüzde unutulmaya yüz tutmuş altın 
kaplama sanatı olan tombakçılığın, müzeler 
ve özel koleksiyonlardan seçilen 138 nadide 
örneği, “Tombak: Altından Süzülen Zarafet” 
başlıklı sergide bir araya geliyor. Sergide 
tombak yemek kapları, fincan zarfları, 
leğenler, ibrikler, buhurdanlar, gülabdanlar ve 
şamdanlar gibi gündelik hayatta kullanılan 
eşyalar ile Osmanlı ordusu için üretilen tombak 
miğfer, kalkan, at alınlığı ve koşum takımları 
yer alıyor. Küratörlüğünü Nihat Tekdemir’in, 
danışmanlığını Prof. Dr. Sümer Atasoy ve Güner 
Liman’ın, tasarımını Yeşim Demir’in yaptığı 
sergi, 28 Nisan’a dek İstanbul Beyoğlu’ndaki 
Yapı Kredi Kültür Sanat Binası’nda görülebilir.
sanat.ykykultur.com.tr

The Elegance of the Ottomans: 
Tombak
138 rare examples of tombak art, a type of 
gilding which had its heyday during the 16th 
century but is all but forgotten now, selected 
from museums and private collections, 
are brought together under the exhibition 
“Tombak: Elegance With a Touch of Gold”. The 
exhibition includes commonplace items made 
with tombak art, such as crockery, cupholders, 
washbowls, pitchers, incense holders, water 
flasks and candelabra, as well as helmets, 
shields, chanfrons, and harnesses made for 
the Ottoman Army. The exhibition is curated 
by Nihat Tekdemir, its advisors are Professor 
Sümer Atasoy and Güner Liman, and it was 
designed by Yeşim Demir. Those interested 
can visit the exhibition until April 28 at the 
Yapı Kredi Culture and Art Building in Beyoğlu, 
İstanbul.

TREND / Hotwire

sergi vesilesiyle izleyicilerle 

 

Makineleri” sergisi, 
15 Haziran tarihine kadar 

cezerimuzesi.com
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THE WORL D O F  
HARRY  P OT TER
The latest stop of Harry Potter: The 
Exhibition, which has visited many 
countries within the last 10 years, is 
Germany. The exhibition contains a 
large selection of props used in the eight 

Harry Potter books 
written by British author J. K. Rowling, 
including costumes and accessories, 
objects used during Quidditch games, 
Death Eaters’ masks, and wands. The 
main room of  house and 

’s hut have also been recreated to 
immerse visitors in the world of Harry 
Potter. The exhibition can be visited until 
March 10 at Caligari Halle, one of the 
event venues at Filmpark Babelsberg 
located in Potsdam, Berlin.

Avusturyalı ünlü dışavurumcu ressam Egon 
Schiele’nin eserlerinden farklı seçkiler, 
ölümünün 100. yıldönümü sebebiyle, 
Viyana’daki çeşitli müzelerde sergileniyor. 
Belvedere Müzesi’nde 17 Şubat’a kadar 
gezilebilecek olan “Egon Schiele: Bir Koleksiyon 
Oluşturmak” başlıklı sergide, ressamın “Eduard 
Kosmack’ın Portresi”, “Pencereler”, “Ölüm 
ve Bakire”, “Kucaklama” ve “Dört Ağaç” gibi 
20 ünlü eseri yer alıyor. Leopold Müzesi’ndeki 
“Egon Schiele: Jübile” başlıklı sergide ise 
sanatçının 40’tan fazla resmi, 187 çizimi ve el 
yazmaları bulunuyor.
belvedere.at . leopoldmuseum.org

Schiele in Two Different 
Exhibitions
Selections from famous Austrian 
expressionist painter Egon Schiele’s work 
are being exhibited at various museums in 
Vienna to mark the centenary of his death. 
The exhibition “Egon Schiele: The Making 
of a Collection”, which can be visited at the 
Belvedere Museum until February 17 contains 
20 famous works by the painter, such as 
“Portrait of Eduard Kosmack”, “Facade of a 
House”, “Death and the Maiden”, “Embrace”, 
and “Four Trees”. The “Egon Schiele: The 
Jubilee Show” exhibition at the Leopold 
Museum includes more than 40 paintings by 
the artist, 187 drawings, and manuscripts.

TREND / Hotwire

HARRY POTTER’ IN 
DÜNYASI

Harry Potter 

’in maskeleri ve sihirli 

kadar Berlin, Potsdam’daki Filmpark 

harrypotterexhibition.com
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IF FAMOUS ARTISTS HAD THEIR OWN L O G OS…
What would it look like if the most important names of the art world had their 
own logos, brands, or products? Milton Omena, an art director from ORB Studios 
in Recife, Brazil, answers this question in a stylish and entertaining manner with 
the designs he publishes on his Behance account.

Omena was inspired by the “inventive” aspect of Leonardo da Vinci whilst 
designing his logo for the artist, and for Vincent van Gogh’s logo he was inspired 
by an iconic pattern from the painter’s work. Amongst other artists and patterns 
which have inspired Omena are the Impressionist painter Claude Monet and 
the small bridge in his garden whose water-lilies he painted for years, surrealist 
Salvador Dali and the image of the melting clock from his painting “The 
Persistence of Memory”, and one of Pablo Picasso’s striking portraits. 

alongside simple geometric shapes, Jackon Pollack, who created his works by 
splattering paint onto the canvases he laid on the ground, and Andy Warhol, one 
of the most important artists of the pop-art movement, who used bright colours.

ÜNLÜ 
SANATÇILARIN 
LOGOLARI 
OLSAYDI…

tablosundaki eriyen saat 

atan Pablo Picasso ve onun 

biri, Omena’ya ilham veren 

behance.net

tablosu

atan P

biri, O
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Döndüm Ben
Evliliğini bitirme planları yapan 
takıntılı ve evhamlı Cenk, kararını 
eşine açıklayacağı akşam bir 
sürprizle karşılaşır. Bu sürpriz 
karşısında planları altüst olan Cenk, 
yakın arkadaşı Samet’ten yardım 
ister. Ömer Faruk Yardımcı’nın 
yönettiği “Döndüm Ben”in 
başrollerinde, televizyon ekranından 
aşina olduğumuz Burak Satıbol, 
Ayhan Baş ve Dilara Öztunç yer 
alıyor. Komedi filmi, 15 Şubat’ta 
vizyona giriyor.

I’ve Returned
The nervous and obsessive 
Cenk who is planning to divorce 
his wife encounters a surprise 
on the night of revealing his 
decision. This surprise turns 
Cenk’s plans upside down, and 
he enlists the help of his close 
friend Samet. Directed by Ömer 
Faruk Yardımcı, “I’ve Returned” 
stars Burak Satıbol, who is 
a familiar face from our TV 
screens, Ayhan Baş, and Dilara 
Öztunç. The comedy will be in 
cinemas on February 15.

Yönetmen Felix Van Groeningen’in, 
David ve Nic Sheff isimli baba-
oğulun gerçek hayat hikâyesinden 
uyarladığı “Güzel Oğlum”, oğullarının 
uyuşturucu bağımlılığıyla yıllarca 
mücadele eden bir ailenin umut 
veren hikâyesini konu alıyor. 
Başrollerini usta oyuncu Steve Carell 
ile “Beni Adınla Çağır” filmiyle yıldızı 
parlayan Timothée Chalamet’in 
paylaştığı film, 15 Şubat’tan itibaren 
vizyonda izlenebilir.

Beautiful Boy
Director Felix Van Groeningen’s 
adaptation of the true story of 
the father and son David and Nic 
Sheff, “Beautiful Boy” is the hopeful 
story of a family which struggles 
with their son’s drug addiction for 
many years. Starring renowned 
actor Steve Carrel and Timothée 
Chalamet, who made a name for 
himself with the film “Call Me By 
Your Name”, the film will be in 
cinemas on February 15.
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ARDINA KADAR  

Bavuldan Dökülenler

biletix.com

İki kişinin çantasının havaalanında 
karışmasıyla başlayan ve peş peşe 
gelişen komik olaylarla, günümüz 
insan ilişkilerini esprili bir dille 
eleştiren “Bavul”, Amerikalı yazar 
Sam Bobrick tarafından kaleme 
alınmış. Levent Tülek’in yönettiği 
oyunun kadrosunda Bekir Aksoy, 
Çiçek Dilligil, Yasemin Hadivent 
ve Mert Asutay yer alıyor. Oyun 21 
Şubat’ta Adana Orhan Kemal Kültür 
Merkezi’nde, 26 Şubat’ta ise İstanbul 
Kozyatağı Kültür Merkezi’nde 
izleyiciyle buluşuyor.
biletix.com

A WIDE OPEN FAMILY

What Comes Out           
of A Suitcase
“Baggage” criticises contemporary 
human relationships in a tongue-
in-cheek fashion through a series 
of funny events which begin to 
unfold when suitcases belonging to 
two different people get mixed up 
at the airport. Written by American 
playwright Sam Bobrick, the play 
is directed by Levent Tülek, and its 
cast includes Bekir Aksoy, Çiçek 
Diligil, Yasemin Hadivent and Mert 
Asutay. The play will be performed at 
the Orhan Kemal Cultural Centre in 
Adana on February 21, and Kozyatağı 
Cultural Centre in Istanbul on 
February 26.

Sakinleri
Makedon yazar Dejan Dukovski’nin 
pek çok ülkede oynanan ve filme 
de uyarlanan eseri “Barut Fıçısı”, 
birbirine bağlı 11 farklı hikâyeden 
oluşuyor. Barut fıçısına dönmüş 
şehirleri ve gergin insanlarını 
anlatan bu komediyi Yıldıray Şahinler 
yönetiyor. Kadrosunda Erkan Can, 
Yıldıray Şahinler ve Ruhi Sarı da 
dâhil çok sayıda oyuncunun yer 
aldığı “Barut Fıçısı”, 14 Şubat’ta, 
İstanbul, artısahne Mecidiyeköy’de 
sahneleniyor.
istanbulhalktiyatrosu.com

Residents of Tense 
Cities
Written by Macedonian writer 
Dejan Dukovski, staged in many 
countries, and adapted to the 
cinema, “Powder Keg” comprises 
of 11 different interconnected 
stories. The comedy focuses on 
cities which have turned into 
powder kegs, and their tense 
citizens. The play is directed by 
Yıldıray Şahinler, and it has a 
large cast including Erkan Can, 
Yıldıray Şahinler, and Ruhi Sarı. 
It will be performed at artısahne 
in Mecidiyeköy, Istanbul on 
February 14.
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The Istanbul leg of the Sónar Festival, 
which brings together music, creativity, 
and technology, takes place on March 
8-9 this year. As in the past two years, 
this year too the Zorlu Performing Arts 
Centre will be home to talented and 
successful electronic music producers, 
DJs, and bands. Some of the names 
announced from Sónar Istanbul’s eagerly 
anticipated line-up so far are Ben Frost 
(live), Bicep, Deena Abdelwahed (live), 
DJ Lag, DJ Seinfeld, DJ Stingray, Fjaak, 
Gazelle Twin, George Fitzgerald, HAAi, 
Henrik Schwarz, Kobosil, Laurent 
Garnier, Matador, Modeselektor, Octo 
Octa, The Field, Tijana T and Volvox.

Sahnede
“Sarı Zeybek” ve “Demirkırat” gibi belgeseller 
ile “Muhteşem Yüzyıl”, “Eyvah Eyvah” ve 
“Ayla” gibi çok sayıda dizi ve filmin müziğinde 
imzası olan besteci ve piyanist Fahir Atakoğlu, 
müzikseverlerle buluşuyor. Değişik kültürleri 
harmanladığı senfonik çalışmalarıyla 
yurtdışında da büyük ilgi gören Atakoğlu, 27 
Şubat’ta, İstanbul Zorlu PSM Turkcell Platinum 
Sahnesi’nde sevenleriyle buluşuyor. 

2017’de Grammy’ye aday gösterilen ve bu 
yıla yepyeni bir single ile başlayan New York 
çıkışlı jungle-pop ikilisi Sofi Tukker, son albümü 
“Treehouse”un dünya turnesi kapsamında 
İstanbullu müzikseverlerle buluşuyor.
“Drinkee”, “Johny” ve “Batshit” gibi uluslararası 
hitlere imza atan ikili, 30 Mart’ta Zorlu PSM 
Turkcell Sahnesi’nde dinleyicilerine dans
dolu bir gece geçirtecek.

 

Composer and pianist Fahir Atakoğlu, who has 
created the soundtrack for documentaries 
such as “Sarı Zeybek” and “Demirkırat” and 
many TV series and films including “The 
Magnificent Century”, “Oh No!”, and “Ayla”, 
will be performing live for music enthusiasts. 
Atakoğlu, whose symphonic works blending 
different cultures are also popular abroad, will 
be performing on the Turkcell Platinum Stage 
at Istanbul Zorlu Performing Arts Centre on 
February 27.

for the First Time
The New York-based jungle-pop duo Sofi 
Tukker who were nominated for a Grammy 
award in 2017 and began this year with a 
brand new single will perform in Istanbulas 
part of their “Treehouse” album tour. The 
duo, who have created international hits such 
as “Drinkee”, “Johny”, and “Batshit” will be 
performing on the Turkcell Stage at the Zorlu 
Performing Arts Centre in Istanbul on  
March 30.

TREND / Hotwire

GÖRSEL VE 

(live), Bicep, Deena Abdelwahed (live), 
DJ Lag, DJ Seinfeld, DJ Stingray, Fjaak, 
Gazelle Twin, George Fitzgerald, HAAi, 
Henrik Schwarz, Kobosil, Laurent 
Garnier, Matador, Modeselektor, Octo 
Octa, The Field, Tijana T ve Volvox 
bulunuyor.

A VI S UA L A N D  
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Shakespeare “Simpsonlar”dan daha 

iskultur.com.tr

WHAT WOULD 
NIET ZS CHE D O?

Arun Gandhi’nin Hindistan Bağımsızlık 
Hareketi’nin siyasi ve ruhani lideri olan 

büyükbabası “Mahatma” Gandhi’nin yaşam 
felsefesini anlattığı Gandhi’den Yaşam 

Dersleri, Suzan Cenani Alioğlu çevirisiyle 
Türkçede.

altinkitaplar.com.tr

İskender Pala’nın son romanı İtiraf, 
Konstantinopolis’in İstanbul’a dönüştüğü 
15. yüzyılda geçiyor. Fatih Sultan Mehmet, 
kente âlimleri davet ediyor ancak Osmanlı 
ulemasının arasına, intikam amacı güden 

biri de karışıyor. Romanın sayfalarına tarihi 
şahsiyetler de konuk oluyor.

kapiyayinlari.com

The Confession
The Confession is the most recent book 
by İskender Pala, and it’s set during the 

15th century when Constantinople is slowly 
becoming Istanbul. Mehmed the Conqueror 
invites scientists and scholars into his city, 

but someone seeking revenge blends into the 
group of Ottoman intellectuals. Historic figures 

also make an appearance in the book.

Life Lessons From Gandhi
In The Gift of Anger: And Other Lessons 
from My Grandfather Mahatma Gandhi, 

Arun Gandhi explains his grandfather, the 
political and spiritual leader of the Indian 

Independence Movement, Mahatma Gandhi’s 
philosophy. The book was translated into 

Turkish by Suzan Cenani Alioğlu.

WOULD
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(Global Digital Traveller Research 
2018 T U R K E Y  O N  T H E 

“D IG ITAL TRAVELLER S” 
LIST

travelport.com/gdtr





bademcicegifestivali.com
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ALMOND BL OS S OM  
JOY IN DATÇA
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
DALAMAN’a haftanın HER günü her şey 
dâhil 89,99 TL’den başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.

You can fly to DALAMAN from İstanbul 
Sabiha Gökçen Airport with Pegasus’  
DAILY flights; all-inclusive prices  
start at 89.99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan  
DALAMAN’a vergi ve ek 
ücretler hariç 22OO 
BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

You can fly to DALAMAN 
from İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport by using 2200 
BOLPOINTS, excluding  
taxes and charges.

22OO 
BOLPUAN
BOLPOINTS





Londra için.  ve Daima

WHICH  ON E  I S  
YO UR CIT Y?

Ara 
 ve Daima

London.

 HAZIRLAYAN / COMPILED BY:  HANDE ÇETİN ONGUN

[  Londr a ]

Yurt dışına az çıkan bir insanım. Ama kitaplardan, 
filmlerden Londra’yı öyle iyi tanıyordum ki! Şehre 
daha önce defalarca gittiğimi hissediyordum. 
Hadi, kitaplardan olan tanışıklığa yorum ve hayal 
gücü de katılıyor ama filmler ve diziler öyle mi? 
Londra’yı düpedüz tanıyordum işte.

I don’t go abroad very often, but I recognised 
London so well from books and films! I felt as if I 
had been there many times before. When you’re 
acquainted with a city through books, there’s a 
level of interpretation and imagination involved, 
but films and TV shows are not like that. I could 
clearly recognise parts of the city.

Londra’ya ilk gidişimde 
British Film Institute’u 
keşfettim. Öyle gönlüme 
göreydi ki, hiç çıkmak 
istemedim. İlk iki 
gidişimdeki diğer önemli 
keşfim de iki kitapçıydı: 
Foyles ve Waterstones. 
Keşke dönerken yanımda 

getirmek istediğim kitaplar ve marmelatlar o 
kadar ağır olmasaydı.

When I first visited London, I discovered the 
British Film Institute. I loved it so much that I 
never wanted to leave. During my first two visits, 
another important discovery I made was two 
bookstores: Foyles and Waterstones. I just wish 
the books and jars of marmalade I wanted to 
bring back with me hadn’t been so heavy.

Sherlock Holmes Müzesi, 
çok sevdiğim bir yer. 
Katil ve maktullerle 
tanışıyorsunuz. 221B Baker 
Street’teki Holmes’un 
evi, tam da nasıl hayal 
ettiyseniz öyle. 

I really like the Sherlock Holmes Museum. You 
get to know the murderers and their victims. 
Holmes’s house on 221B Baker Street is just how 
you would imagine it to be.
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157 DAYS AT SE A

British athlete Ross Edgley swam 1.792 miles around 
the island of Great Britain in 157 days. We asked the 
33-year-old how he set this tough world record.

How did you decide to swim circumference of Great 
Britain?
I’ve always been interested in exploring the limits of 
what is physically possible. People have rowed around 
Great Britain, ran around it, cycled around it, but 
nobody has ever swum around it. So I thought, why not 
give it a go!
How did you prepare yourself to get ready for this 
record attempt?
Mental preparation is so important. After you put one arm 
in front of the other, the swimming bit is easy. It’s suiting 
up, putting on a cold wetsuit every day and convincing 
yourself to keep swimming through some really tough 
conditions is the challenge. Also, I was putting away 10-
15.000 calories a day which helped keep me going.
You come across difficult situations such as a jellyfish 
invasion, sharks and a storm. What was your main 
motivation source?
Swimming with a smile is scientifically proven to help improve 
performance. Swimming with a smile is scientifically proven to 
help improve performance. I’ve been so inspired by messages 
of support, both in person we moved around the coastal 
communities of Great Britain, to the huge amounts of support 
on social media!
As a professional sportsman, what advice would you 
give to young people?
I’d say to get out there, and challenge yourself to 
push beyond what you thought was possible. If you’re 

 RÖPORTAJ / INTERVIEW:  HANDE ÇETİN ONGUN

sorduk.

Büyük Britanya’nın çevresini yüzmeye nasıl karar 
verdiniz?

Bu rekor denemesi için nasıl hazırlandınız?

Yüzerken denizanası akını, köpekbalıkları ve fırtına 
gibi çeşitli tehlikelerle karşılaştınız. Bu süreçteki esas 
motivasyon kaynağınız neydi?

Profesyonel bir sporcu olarak gençlere ne gibi 
tavsiyelerde bulunursunuz?

 

 

57.679





RU N  F O R  A  G O O D  CAUS E  T H I S  S P R I N G
The civil society organisation Step by Step was founded in 2008 to 
promote collective philanthropic runs, also known as charity runs, 
in Turkey, and to this day it has organised six thousand charity runs 
and amassed 100.000 supporters. The Runatolia International 
Antalya Marathon, held by Step by Step to contribute to winter 
tourism in the region and make a difference in tourism, will take 
place between March 1-3 this year.

Runatolia is open to amateur athletes as well as professional ones, 
and there are also entertainments and supplementary events to 

for registration completion and the distribution of running kits, on 
the second day, there’s the 200-meter “Tiny Steps” run for children, 
the “High Heels” run limited to 100 female participants, the public 
run open to anyone wishing to participate, and the “BabyRun” where 
infants up to 12 months at most compare their crawls. The third day 
of the event includes the “Wheelchair Users With Disabilities” event, 
the 42 kilometer “Marathon”, the 12 kilometer “Half Marathon” and 
the “10K” run.

The Step by Step organisation, which has mobilised 100.000 
supporters, collecting funds for various projects by civil society 
organisations, invites those who wish to welcome the spring this year 
by running for a good cause in Antalya to Runatolia.

charity run

Runatolia’ya davet ediyor.
runatolia.com . adimadim.org

TREND / Hotwire
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ANTALYA’ya haftanın HER günü  
her şey dâhil 69,99 TL’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to ANTALYA from İstanbul Sabiha Gökçen Airport with Pegasus’  
DAILY flights; all-inclusive prices start at 69.99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS
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 FOTOĞRAF / PHOTOGRAPH: BAHAR KİTAPÇI
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Malzemeler 
2 su bardağı ince bulgur, 1/3 bağ roka, 8 adet taze soğan, 2 çay bardağı nar 
suyu, 3 avuç nar tanesi, 1 çorba kaşığı biber salçası, 1 çorba kaşığı domates 
salçası, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı toz kırmızıbiber, 1 çay kaşığı 
karabiber, 2 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 çorba kaşığı nar ekşisi, 
3 çorba kaşığı limon suyu, 10 çorba kaşığı zeytinyağı

Ingredients
2 cups of finely ground bulgur, 1/3 head of arugula, 8 fresh onions, 2 cups of 
pomegranate juice, 3 palmfuls of pomegranate seeds, 1 tablespoon of red 
pepper sauce, 1 tablespoon of tomato sauce, 1 dessert spoon of red pepper 
flakes, 1 teaspoon of red pepper powder, 1 teaspoon of pepper, 2 teaspoons 
of salt, 1 dessert spoon of cumin, 1 tablespoon of pomegranate vinegar,  
3 tablespoons of lemon juice, 10 tablespoons of olive oil

2 su bardağı ince bulguru 
bir tencerenin içine koyup, 1 
su bardağı ılık su ekleyin ve 
tencerenin ağzını kapatarak 
demlenmeye bırakın. Bulgur 
dinlenirken biber salçasını, 
domates salçasını, zeytinyağını, 
pul biberi, toz kırmızıbiberi, 
karabiberi ve tuzu bir 
kapta karıştırın. Limon 
suyunu da hazır edin. 
Taze soğanları ve rokayı 
ince ince doğrayıp bir 
kenarda bekletin. 
Bu sırada bulgurunuz hazır 
hale gelecektir. Eğer bulgurunuz 
hafif kuruysa biraz daha kaynar 
su ekleyip bekletin. Sonra bulguru 
rahatça yoğurabileceğiniz bir kaba 
alın. Nar suyunu bulgurun üzerine 
dökün ve karıştırın. Ardından salça 
ve baharatlardan oluşan karışımı 
üzerine dökün. En az 5 dakika, 
vaktiniz varsa 10 dakika boyunca 
yoğurun. 
Yeşillikleri iyice yoğurduğunuz 
bulgura ekleyin ve parmaklarınızla 
kabaca karıştırın. Dikkat: Fazla 
yoğurmak, yeşilliklerin rengini 
kaybetmesine sebep olur. 
Nar ekşisi ve limon suyunu 
da ekleyip karıştırmaya 
devam edin. Son olarak 
nar tanelerini de ekleyip 
narların ezilmeyeceği 
hafiflikte karıştırın. Kısırınız hazır! 
Servisten önce kısırın üzerine bir 
parça sızma zeytinyağı gezdirmeyi 
ve limon sıkmayı unutmayın. 
Sunum kabı olarak da ikiye bölüp 
tanelerinden ayırdığınız narın 
kabuklarını kullanabilirsiniz.

Put the two cups of finely ground 
bulgur into a pot, add 1 cup of 
warm water, and put the lid on the 
pot, leaving it to simmer. Whilst 
the bulgur soaks in the water, mix 
the pepper sauce, tomato sauce, 
olive oil, red pepper flakes, red 
pepper powder, pepper, and salt 

in a bowl. Set the lemon juice 
aside. Chop the fresh onions 

and rocket into small pieces 
and set them aside.
Your bulgur will be ready at 

this point. If it seems dry, add 
a little boiling water and wait. 

Then, put the bulgur into a bowl 
in which you’ll easily be able to 
knead it. Pour the pomegranate 
juice over the bulgur and stir. Then 
add the mixture of sauces and 
seasonings. Knead it for at least 
5 minutes, 10 minutes if you have 
the time.
Add the greens to the bulgur 
you have kneaded and stir with 
your fingers. Take care, though: 
If you knead it too much, the 
greens will los e their colour. Add 

the pomegranate vinegar 
and lemon juice and keep 
stirring. Finally, add the 
pomegranate seeds and 
stir it lightly to avoid 

crushing the fruit. Your 
kısır is ready to serve!

Don’t forget to drizzle a little olive 
oil and a few drops of lemon juice 
over your kısır before serving.
You can use the pomegranate 
shells in place of bowls after 
splitting them in two and 
removing the seeds.

K IS IR WITH  A P OME G RANATE T WIST



Hayata kalıcı bir iz...
Leave a mark on life...
Dış mekanların keyfini dört mevsim yaşamanızı sağlayan

Eliz Cam’la hayata kalıcı bir iz bırakın.

Enjoy your outdoor all seasons and leave a mark on life 
with Eliz Cam.

w w w . e l i z c a m . c o m . t r
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FEBRUARY STYLE
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1. So Chic
2. Twist
3. Calvin Klein
4. Jival Pırlanta
5. Nocturne
6. Elle 
7. Jimmy Choo

1. Bernhard H. Mayer
2. NetWork
3. Timberland
4. Levi’s
5. Desa
6. Ramsey
7. Vakko
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CLINIQUE 
Saf C vitamininden ve A vitamininin 

cildi aydınlatmaya, kırışıklık 
görünümünü azaltmaya ve gençlik 
ışıltısını ortaya çıkarmaya yardımcı 
olan gücünden yararlanan Clinique 

Fresh Pressed ürünleri, paraben, 
ftalat ve parfüm içermiyor.

The Clinique Fresh Pressed range 
helps illuminate the skin, lessen the 
appearance of wrinkles, and reveal 

a youthful glow by deriving its power 
from pure vitamin C and vitamin 

A, and does not contain parabens, 
phthalates, or perfume. 

NIVEA
MicellAIR bileşiği ve siyah çay özü içeren 
formülüyle NIVEA MicellAIR Expert Makyaj 
Temizleme Köpüğü, makyajı kolayca çıkarıyor 
ve kurutmayan formülüyle cildi günlük kir ve 
pürüzlerden arındırıyor.

Containing the MicellAIR compound and black 
tea essence, the NIVEA MicellAIR Expert Make-Up 
Remover Foam easily removes makeup whilst 
cleansing the skin of daily dirt and impurities with 
its non-drying formula.

KIKO MILANO 
İtalyan makyaj, yüz ve vücut bakımı 

ürünleri markası KIKO Milano, Sevgililer 
Günü’ne özel hazırladığı Sweetheart 

koleksiyonunda kiraz kırmızısı ve 
yumuşak pembelerden oluşan far paleti, 

allık, highlighter, göz kalemi ve dudak 
parlatıcısı gibi parçaları bir araya getiriyor. 

Italian make-up, face and body care 
brand KIKO Milano has created the 

Sweetheart collection especially for 
Valentine’s Day, including an eyeshadow 
palette comprised of cherry red and soft 

pink hues, a blusher, a highlighter, eye 
pencils, and lipglosses.

Doğadan ilham aldığı “Hayatın Kokusu” serisinde 
Ardıç, Hanımeli, Lavanta, Sığla ve Bahçe Gülü 

seçenekleri bulunan Selin, hatıralarımızda 
bıraktığımız kokuları günümüze taşıyor. Kalıcı 

etkisi olan serinin ürünleri, kare, silindir ve spreyli 
formatlarda satışa sunuluyor.

Selin’s “Scents of Life” range is inspired by 
nature, and contains juniper, honeysuckle, 

lavender, sweetgum, and garden rose scents, 
bringing the smells of the past to our present. 

The products are long-lasting and can be 
obtained in rectangular, roller, or spray bottles.

6. ZIGAVUS  
Saç dökülmesine karşı yoğunlaştırılmış 
bitkisel şampuan Zigavus Ultra Forte Clinical, 
içeriğindeki saw palmetto, ginseng, ginkgo 
biloba, atkestanesi ve capsicum özleri ile 
yıpranan saçlara bakım sağlıyor; saç derisini ve 
saç köklerini besleyerek dökülmeyi engellemeye 
yardımcı oluyor.

The Zigavus Ultra Forte Clinical Shampoo 
is formulated to combat hairloss, and the 
saw palmetto, ginseng, ginkgo biloba, horse 
chestnut, and capsicum essences it contains 
mend damaged hair, as well as nourishing the 
scalp and hair roots to prevent further hair loss.

NARS
Hafif yapısı ve kat kat uygulanabilen dokusuyla 
tüm cilt tonları için kullanılabilen Nars Super 
Radiant Booster, formülündeki E vitamini ile 
sağlıklı bir ışıltı sağlarken bitkisel özlü skualen ile 
de cildin nemli kalmasını sağlıyor.

With its fluid form and buildable texture, the Nars 
Super Radiant Booster is suitable for all skin 
types. It contains vitamin E, which provides a 
healthy glow, whilst the plant essence squalene 
helps skin retain its moisture. 

TAKE CARE OF YOURSELF 
WHILE YOU TRAVEL!

SEYAHATTE 
BAKIMSIZ 
KALMAYIN!





+90 242 444 0 558



+90 242 444 0 558



[  DA M L A  S Ö N M E Z  ]

“BEING FRIGHTENED OF WHAT’S DIFFERENT 
SHOULD BE REPLACED BY CURIOSITY…”

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: HANDE ÇETİN ONGUN FOTOĞRAF/ PHOTOGRAPHY: AHMET ÖZGÜR ÖZGER

“Sibel”, Karadeniz’in bir dağ köyünde babası ve kız 
kardeşiyle yaşayan bir genç kızın hikâyesini anlatıyor. Dilsiz 
olan genç kız, çevresindekilerle sadece, yörede nesillerdir 
kullanılan “ıslık dili” ile anlaşıyor. Dilerseniz filme dâhil 
olma hikâyenizi sizden dinleyelim?

“Sibel” is the story of a teenage girl who lives with her father 
and sister in a mountain village in the Black Sea region. The girl 
is mute, and communicates with those around her by only using 
the “whistled language” prevalent in the region for generations. 
How did you become involved in this film?

PORTRE / Portrait
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Filmdeki tüm repliklerinizi ıslıkla söylüyorsunuz. Bu 
sorunun üstesinden nasıl geldiniz?

Filmde köy halkından da pek çok kişi yer alıyor.

Karadeniz’de çekim yapmak zorlayıcı mıydı?

All your lines in the film are whistled. How did you overcome 
this issue?

Many village residents also have parts in the film.

Was it difficult to film in the Black Sea region?
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Canlandırdığınız karakter köylüler tarafından öteleniyor, 
onu kendi ortamlarında istemiyorlar…

Hem film hem de siz festivallerden pek çok ödülle 
döndünüz. Ödüllendirilmek nasıl hissettiriyor?

Bu film için siz de oldukça fazla şehri gezdiniz…

Kendi tatilleriniz için nereleri tercih ediyorsunuz?

Önümüzdeki aylar için yeni bir projeniz var mı?

Beyaz Geceler 

“There’s a place for everyone where they feel their best, and for me that’s
the Temple of Apollo. Assos is like my temple. I make sure to visit Assos
every summer, even if it’s for one night only.”

“Sibel”in oyuncu 
kadrosunda Damla 
Sönmez’le birlikte 
Erkan Kolçak 
Köstendil, Emin 
Gürsoy ve Elit 

Film, Locarno 

Festivali’nde 
FIPRESCI Ödülü’nü, 
Montpellier 
Akdeniz Filmleri 

Ödülü’nü, Adana 
Film Festivali’nde 

Oyuncu ödüllerini 
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Those who worried about nettles searing their legs 
during the early days were running about holding onto 

The character you play is shunned by other villagers, they 
don’t want her in the same place as them…
Sibel was brought up very differently by her father 

because they don’t know, they regard their behaviour 

The film has won many awards in festivals, as have you 
personally. How does it feel to be recognised?

You internalise that subject and then try to convey 

You’ve visited many cities to promote the film…

Where do you personally prefer to go on holiday?

Do you have any new projects for the upcoming months?

The cast of “Sibel” 
includes Damla 
Sönmez, Erkan 
Kolçak Köstendil, 
Emin Gürsoy and 

won the FIPRESCI 
Prize at the Locarno 
International 
Film Festival, the 
Audience Award 
at the Montpellier 
Mediterranean Films 
Festival, and the Best 
Film, Best Actress, 
and Best Supporting 
Actor awards at the 
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Seyahat travel
TRAVEL NOTES FROM TURKEY AND THE WORLD

4 WEEKS AND 4 ROUTES IN FEBRUARY
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Viking Gemileri Müzesi, Oslo

Viking Ship Museum, Oslo
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Under the white cover of winter, 
Kars is a unique destination 
thanks to its architecture, history, 
geography, and cuisine.

JOURNE Y TO THE  E AST

KARS

Kars

  YAZI / TEXT: ROZA GÜZEL  
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Kars kent merkezinde Ruslar 
tarafından kilise olarak 

inşa edilen Fethiye Camii, 
kesme taşları ve dikdörtgen 
planıyla göz alıcı. Aleksandr 

Nevski Rus Ortodoks 
Kilisesi olarak inşa edilen 

yapı, 1985’te iki minarenin 
eklenmesiyle cami haline 

getirildi. 

Superb Structure
The Fethiye Mosque, built as 
a church in the city centre by 
the Russians, is striking with 

its cut stones and rectangular 
plan. It used to be Alexander 

Nevsky Russian Orthodox 
Church, and was converted into 
a mosque with the addition of 

two minarets in 1985.

 
Mimari

1877-1878 Osmanlı-Rus 
Savaşı’nın ardından 40 yıl 

boyunca Çarlık Rusyası işgali 
altında kalan Kars’ta bu 

dönemde birbirini dik kesen 
ızgara planlı caddelerin 

oluşturduğu yeni bir kent 
merkezi inşa edildi. 

Striking 
Architecture

After the Russo-Turkish 
War between 1877-78, Kars 
was under Imperial Russian 

occupation for 40 years, 
during which time a new 

city centre was designed, 
comprised of streets 

designed in a  
grid plan. 

Sonsuzluk ve Ani
Kars’a 48 km uzaklıkta bulunan 

Ani Arkeolojik Alanı, bir 
zamanlar bölgenin en önemli 

merkeziydi. “1001 Kilise Şehri” 
olarak bilinen ve yüzlerce yıl 
boyunca pek çok uygarlığa 

ev sahipliği yapan Ani, 2016 
yılından beri “UNESCO Dünya 
Mirası Listesi”nde bulunuyor. 

Infinity and Ani
The Ani Archeological Site, 
located 48 kilometers from 
Kars, used to be the area’s 
most important centre in 

history. Known as the “City 
of 1001 Churches” and home 
to many civilisations over the 
centuries, Ani has been on the 

UNESCO World Heritage List 
since 2016.

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan KARS’a haftanın 
HER günü her şey dâhil 129,99 TL’den 
başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to KARS from İstanbul 
Sabiha Gökçen Airport with Pegasus’ 
DAILY flights; all-inclusive prices start 
at 129.99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS
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2634 metre rakımlı Cıbıltepe 
Kayak Merkezi, “Alpler dışında 

dünyada toz kristal karın 
yağdığı tek yer” unvanına 

sahip. Etrafı çam ormanlarıyla 
kaplı pist alanları, Türkiye’deki 
diğer kayak merkezlerine göre 

daha sakin ve mütevazı. 

The Cıbıltepe Ski Resort, 
located at an altitude of 2634 

meters, is the only place in 
the world apart from the Alps 
where there is a crystallised 
powder snowfall. The pistes, 

lined by pine forests, are 
quieter and more unassuming 
compared to other ski resorts 

in Turkey.

İşgal yıllarında Ruslar 
tarafından Kars’a 

yerleştirilen etnik gruplardan 
biri olan Malakanlar, süt 
ve peynir konusundaki 
tecrübesiyle bölgenin 
bu alandaki üretimini 
artırmasını sağladı. 

One of the ethnic groups 
settled in Kars during 

the Russian occupation 
were the Molokans, whose 

experience in milk and dairy 
manufacture lead to an 

increase of output in these 
sectors in the area.

Kış aylarında yüzeyi 
tamamen buz tutan Kars-
Ardahan sınırındaki Çıldır 

Gölü, ziyaretçilerini buzları 
kırarak balık avlayanlardan 
donmuş gölün üzerinde yol 

alan atlı kızaklara kadar 
çok sayıda olağanüstü 
manzarayla büyülüyor. 

Lake Çıldır between the cities 
of Kars and Ardahan which 
gets entirely covered by ice 

during winter months enchants 
its visitors with spectacles of 
people breaking the ice to fish 

in the lake and horse-drawn 
sleds making their  

way across its frozen  
surface.

Kars sofralarının makbul  
lezzeti kaz eti, tadına 

bakmadan dönmemeniz 
gerekenler arasında.  
Fırında kaz kebabı ve  

ona eşlik eden kaz suyunda 
pişirilen bulgur pilavı ise 

yörenin en  
meşhur yemeği. 

Kars dinners’ ubiquitous 
delicacy goose meat is 

definitely worth a try before 
you return. The most famous 

goose dish in the region 
is roasted goose meat 

accompanied by bulgur rice 
cooked in goose broth.



SEYAHAT /  Travel

Venedik’te 
Karnaval 
Vakti

Carnival Time in Venice
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan BOLOGNA’ya haftanın HER günü  
her şey dâhil 59,99 USD’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to BOLOGNA from İstanbul Sabiha Gökçen Airport with Pegasus’ 
DAILY flights; all-inclusive prices start at 59.99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

* Venedik’e Bologna’dan 2 saatlik bir tren yolculuğuyla ulaşabilirsiniz.

* Venice is a two-hour train ride from Bologna.
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Șehir Merkezi’ne 8 km

Havalanı’na 20 km mesafede

Tel. +90 232 259 01 02 

www.balcovatermal.com 

/BalcovaTermalOtel /BalcovaTermalOtel /BalcovaTermalOtel

Tarihte Agamemnon Kaplıcaları olarak bilinen ve 2500 yıldan beri șifa kaynağı olan kaplıcalar, yurt 

içinden, yurt dıșından ve özellikle İskandinav ülkelerinden gelen binlerce misafire, uzman doktor ve 

fizyoterapistler eșliğinde tedavi imkanı sağlıyor. Șehrin kalabalığından uzak, ormanlık alanın

içerisinde, sağlık, spor ve eğlenceyi içinde barındıran eșsiz bir konsept sizleri bekliyor.



B SSaat Kulesi, 
San Marco 

Çan Kulesi, 
Dükler 

Venedik’e 
kadar gidip 
kenti bu 
derece 

The Clock Tower,  
St Mark’s Basilica,
Bell Tower, Doge’s 
Palace… Don’t go 
to Venice and return 
without having visited 
the structures which 
make the city so 
magnificent.

SEYAHAT /  Travel
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Sanat Eseri 
Maskeler

Karnaval coşkusundan 
ve en önemli 

etkinliklerden bahsedip 
başrol oyuncusundan 
bahsetmemek olmaz. 
Venedik Karnavalı’nın 

başrolünde her zaman 
maske ve kostümler var. 
Maske deyip geçmeyin, 

her biri bir sanat 
eseri. Uzun gagalı bir 

kelaynak kuşu, korkunç 
ifadesiyle bir baykuş, 

rengârenk pullarla süslü 
bir Medusa, güllerden 
oluşan bir yüz, yırtıcı 

bir kedi… Hepsinin 
ortak özelliği ince 

işçiliği ve arkasındaki 
yüzü tahmin etmenizi 

imkânsız kılan formları. 
Her biri, birisinin elinde 

görseniz bile, sanki 
sizi gözlüyormuş hissi 

verecek kadar güçlü 
kişiliklere sahip. 

Work of Art Masks
It wouldn’t do to talk 

about the carnival spirit 
and its most important 

events but neglect to 
mention its starring role. 

The star of the Venice 
Carnival is always the 

masks and the costumes. 
Don’t think of them as 
simple masks, they’re 

all a work of art. A long-
beaked ibis, a terrifying 
owl, a Medusa decked 
in colourful sequins, 

a face made of roses, 
a wild cat… An aspect 
they all share is their 

fine workmanship and 
their structure, which 
makes it impossible to 
tell who is behind the 

mask. Each mask has its 
own character, so much 
so that even if you see 
one being carried by a 

person, it seems to stare 
at you directly.
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4 Weeks and 4 Routes 
in February
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GAUDI’S IMAGINATION: BARCELONA

 

tapas

Gaudi’nin 

Barselona
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Picasso ve 
Messi

Pablo Picasso’nun  
4 bine yakın eserine ev 
sahipliği yapan Picasso 

Müzesi ve “Barça”nın 
resmi stadyumu Nou 

Camp’ın yanı başındaki 
FC Barcelona Müzesi 
de kentin diğer çekim 

noktaları.

Picasso and Messi
The Picasso Museum, 

home to nearly  
4 thousand works by the 
artist, and the Nou Camp 

stadium, the official 
home of “Barça” and the 

FC Barcelona Museum 
adjacent to it are also 

centres of attraction in 
the city. 
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LAND OF EXPLORERS: OSLO
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CAPITAL OF THE  
ANCIENT WORLD: ATHENS

Eskiyle yeni  
bir arada

Atina’da mermer döşeli 
arkeolojik alanlar, Batı 
medeniyetinin kuruluş 

öykülerini fısıldıyor. 
Galerilere ev sahipliği 
yapan zarif 19. yüzyıl 

binalarının ve parke taşlı 
sokaklara serpiştirilmiş 
kafelerin kıyısında ise 

modern zamanın trafiği 
akıp gidiyor.

The Old and The New
Athens’ marble-clad 

archeological sites whisper 
the stories of the foundation 

of Western civilisation, 
whilst 19th century buildings 

home to art galleries 
and cafes dotted around 

cobbled streets witness the 
traffic of modern life sweep 

past them.  
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WHITE MAGIC: MOSCOW

Beyaz Büyü: 
Moskova
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Chechnya’s Global
Face: Grozny

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
GROZNİ’ye haftanın HER günü her şey 
dâhil 74,99 USD’den başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.

You can fly to GROZNY from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights; 
all-inclusive prices start at 74.99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan GROZNİ’ye 
vergi ve ek ücretler hariç 
77OO BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

You can fly to GROZNY from 
İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport by using 7700 
BOLPOINTS, excluding 
taxes and charges.

77OO 
BOLPUAN
BOLPOINTS



Traces of Turkish Craftspeople
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Risen From Its Ashes
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Museum-houses of Leo Tolstoy and Michail Lermontov, 
famous Russian authors, are located in two different 
villages outside of the capital.



Gateway to the North Caucasus

Başkent Grozni, yemek 
açısından da zengin 
bir çeşitliliğe sahip. 
Berkat Pazarı’ndan 

aldığınız taze ürünlerle 
kendi yemeğinizi 
hazırlayabilir, Dai 

Kherch’te bölgeye özgü 
bir mantı olan zhizhig-

galnash’ı tadabilir, 
Avrupa mutfağından 

örnekler sunan Myasko 
ya da Japon restoranı 

Wasabi’de yerinizi 
ayırtabilirsiniz.

Different Tastes
Grozny also offers a 
wide variety of food 
options to choose 

from. You can cook 
your own meal using 
the fresh ingredients 

you purchase from 
Berkat Market, sample 

zhizhig-galnash, a local 
type of dumpling, at Dai 
Kherch, or book a table 
at Myasko, which offers 
dishes from European 

cuisine, or the Japanese 
restaurant Wasabi.
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Çocuklar kids
EVERYTHING IS FOR KIDS

THE LEGO MOVIE 2
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The name volcano is derived from the Latin for “burning mountain”, and 
volcanoes enrich the soil with the minerals contained by the lava which erupt 

Ovens of the Earth: Volcanoes

 NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS’İN KATKILARIYLA
WITH THE CONTRIBUTION OF NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS

Ü

 

 

T
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Uyuyan Devler

Süper Volkanlar

Zengin Toprak

Sleeping Giants

Super Volcanoes

Source of Life

Rich soil

Olympus Mons
Güneş Sistemi’ndeki 

en büyük volkanik dağ, 
Mars’taki Olympus 

Mons’tur. Bu devasa 
dağın yüksekliği yaklaşık 

25 km, genişliği ise 
yaklaşık 624 km’dir. 

Yani yüksekliği Everest 
Dağı’nın üç katı kadardır.

Olympus Mons
The biggest volcanic 

mountain in the solar 
system is the Olympus 

Mons on Mars. This 
gigantic mountain is 
around 25 kilometers 

in height and 624 
kilometers in width. So it 
is three times as high as 

Mount Everest.





Ağrı Dağı, Ağrı
Yükseklik: 5137 m
Son Patlama: 1840

Hasan Dağı, Aksaray
Yükseklik: 3268 m

Son Patlama: Bilinmiyor

Erciyes Dağı, Kayseri
Yükseklik: 3917 m

Son Patlama: MÖ 6880

Nemrut Dağı, Bitlis
Yükseklik: 2948 m
Son Patlama: 1692

Göllü Dağ, Niğde
Yükseklik: 2143 m 

Son Patlama: Bilinmiyor

Tendürek Dağı, Ağrı-Van
Yükseklik: 3584 m
Son Patlama: 1855

Volcanoes in Turkey
Mount Ararat, Ağrı

Elevation: 5137 meters
Last eruption: 1840

Mount Hasan, Aksaray
Elevation: 3268 meters
Last eruption: Unknown

Mount Erciyes, Kayseri
Elevation: 3917 meters
Last eruption: 6880 BC

Mount Nemrut, Bitlis
Elevation: 2948 meters

Last eruption: 1692

Mount Göllü, Niğde
Elevation: 2143 meters
Last eruption: Unknown

Mount Tendürek,  
Ağrı-Van

Elevation: 3584 meters
Last Eruption: 1855
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YOUNG CHILDREN  
DIS COVER S CIENCE
The “World of Discoveries” science 
workshops, hosted by educators from 
the Creative Children Foundation, 
provide children aged 8-10 with the 
opportunity to experience what it means 
to be a researcher, and introduces them 
to science. During the workshop, kids 

using natural materials such as water, 
lemon, and eggshells. The workshops 
will run every Monday and Tuesday 
between 10:00-12:00 during February 
and open to all children free of charge. 

Lego Filmi 2
“Her Şey Çok Mükemmel” şarkısıyla Oscar adayı 
olan ilk “Lego Filmi”nden beş yıl sonra, serinin 
devam filmi gösterime giriyor. İlk filmden 
tanıdığımız karakterlere yenilerinin eklendiği 
“Lego Filmi 2”de, sinir bozucu derecede 
iyimser Emmet, uzaydan gelen istilacılara karşı 
koymaya ve Wyldstyle/Lucy’yi onların elinden 
kurtarmaya çalışıyor. Yönetmenliğini Mike 
Mitchell ve Trisha Gum’ın yaptığı animasyon 
film, 8 Şubat’ta sinemalarda.
thelegomovie.com

The Lego Movie 2
The sequel to the first Lego Movie, which 
was nominated for an Oscar with the song 
“Everything is Awesome”, is in cinemas five 
years after the first movie was released. In “The 
Lego Movie 2”, the characters we know from 
the first film are joined by new faces, as the 
annoyingly optimistic Emmet tries to fend off 
alien invaders and rescue Wyldstyle/Lucy from 
their clutches. The animated movie is directed 
by Mike Mitchell and Trisha Gum, and will be in 
cinemas on February 8.

henkel-kesifdunyasi.com

ÇOCUKLAR / Kids
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Marianne Dubuc’un kaleme alıp resimlediği 
Aslan ve Kuş, yaralı bir kuş ile onu 
bahçesinde bulan aslanın dostluğunun 
öyküsü… Sürüsüyle göç edemeyen kuş, 
kış mevsimini aslanın misafiri olarak 
geçirir. Havalar ısınmaya başladığında ise 
iki dost için ayrılık vakti yaklaşır. Kitap, 
Can Belge tarafından Türkçeye çevrildi. 
finalkultursanat.com

The Lion and the Bird
Written and illustrated by Marianne Dubuc, The 
Lion and the Bird is the story of the friendship 
which develops between a wounded bird and the 
lion who finds it in its garden… The bird, unable to 
migrate along with its flock, spends the winter as 
the lion’s guest. When the weather begins to get 
warmer, it is nearly time for the two good friends 
to part. The book is translated into Turkish by 
Can Belge.



DİJİTAL 
DÖNÜŞÜM 
TECRÜBE 
İSTER
Türkiye’nin önde 

 deneyimiyle 

700+
SERTİFİKALI
UZMAN

7
HİZMET
NOKTASI

50+
İŞ ORTAĞI

1000+
PROJE

10
ÖDÜL

500+
MÜHENDİS

900+
Tam Zamanlı
PERSONEL

444 33 30
bilgeadam.com 
stanbul | Ankara mir



ING Pegasus BolBol Kart’lılar tüm seyahatlerini ayrıcalıkla yaşıyor!

Siz de alışveriş yaptıkça BolPuan kazanmak ve avantajlarla dolu 
seyahat programından yararlanmak için ING Pegasus BolBol Kart 
ile hemen uçuşa geçin.

PGS boşluk
TC KİMLİK NO yaz,

2205’E SMS
gönder!

Başvurmak için

ING Pegasus BolBol Classic Kart ile her 100 TL’lik alışverişinize 20 BolPuan, her 100 TL’lik seyahat harcamanıza 40 BolPuan kazanırsınız. ING Pegasus BolBol Premium 
Kart ile yapılan her 100 TL’lik alışverişinize 50 BolPuan kazanırsınız. Kartlarınızla Pegasus Havayolları’nda gerçekleşen harcamalardan ise Pegasus BolBol uçuş 
programı kapsamında her ek 100 TL’lik alışverişiniz için 100 BolPuan kazanırsınız. ING Pegasus BolBol Premium Kart’ınızla Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, yılda 
6 kez ücretsiz Fast Track, yılda 6 kez %50 indirimli Vale Parking ve Lounge hizmetinden yararlanabilirsiniz. Detaylı bilgi ingbank.com.tr’de.

ING Pegasus BolBol Kart 
ile BolPuanlar cepte!

ingbank.com.tr  | 0850 222 0 600



lifestyle
TIPS FOR A BETTER LIVING

ISTANBUL ENCYCLOPEDIA ARCHIVES
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Lifestyle



Istanbul Encyclopedia 
Archives See the Light  
of Day
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Koçu’nun 

Osmanlı Tarihinin 
Panoraması, Tarihte 

İstanbul Esnafı, Osmanlı 
Padişahları, Patrona 

Halil, Kabakçı Mustafa, 
İstanbul Tulumbacıları, 
Yeniçeriler, Türk Giyim 

Kuşam ve Süslenme 
Sözlüğü gibi pek çok 

eser kaleme alan Koçu, 
aynı zamanda Edmondo 

de Amicis, Jean de 
Thévenot ve Lady Mary 

Montagu gibi Batılı 
yazarların İstanbul ya da 

Türkiye’den bahseden 
seyahatnamelerini 

de kısaltarak resimli 
kitapçıklar olarak 

yayınladı.

Koçu’s Focus
Koçu wrote many works, 

such as A Panorama 
of Ottoman History, 
A History of Istanbul 

Shopkeepers, Ottoman 
Sultans, Patrona Halil, 

Kabakçı Mustafa, 
Istanbul Waterpump 

Workers, The Janissary, 
the Dictionary of 

Turkish Fashion and 
Ornamentation; he also 

published abridged 
illustrations of Western 

travellers accounts 
of Istanbul or Turkey, 

including those written 
by Edmondo de Amicis, 
Jean de Thévenot and 
Lady Mary Montagu.
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I
.
ster tavada, ister mangalda.

Pratik, ayrılabilir, üç ayrı 
bölmede her zaman taze,
her zaman lezzetli.

TEK TEK AÇ
TAZE TAZE YE

LEZZET, KALI
.
TE SEMBOLÜ
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Kent Tarihçisi 
Sanat tarihçisi Semavi 

Eyice’nin belirttiği 
üzere, Reşat Ekrem 
Koçu’nun bir tarihçi 

olarak yetişmesinde, 
bir dönem asistanlığını 

da yaptığı hocası, 
İstanbul Üniversitesi 
Tarih Bölümü kürsü 

başkanı Ahmet Refik 
Altınay’ın; İstanbul’u 
bütün özellikleriyle 

tanımasında ve 
sevmesinde ise Ahmet 

Rasim’in büyük payı 
bulunuyordu.

City Historian
As told by art historian 

Semavi Eyice, Reşat 
Ekrem Koçu’s vocation 

as a historian was 
inspired by Ahmet Refik 
Altınay, the chair of the 
Department of History 
at Istanbul University 

and his teacher, for 
whom he worked as an 

assistant for a term; 
and Ahmet Rasim was 

hugely influential in his 
discovery and love of 

Istanbul in all its aspects.
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I N T E R N A T I O N A L

GGM Gastro International GmbH
Weinerpark 16 | 48607 Ochtrup | GERinfo@ggmgastro.com

+49 2553 / 7220 100 Das Angebot von GGM Gastro International GmbH richtet sich ausschließlich an Unternehmen (iSd. 
§ 14 Abs. 1 BGB). Alle Preise sind Stückpreise und verstehen sich netto zzgl. geltender gesetzlicher 
Mehrwertsteuer. Nur solange der Vorrat reicht. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Abgebildete 
Produkte können von den tatsächlichen Produkten abweichen. Dekoration nicht inbegriffen.

Kühlschrank - KS1200N#07

Kühlgeräte Barkühlschrank - BGH65S

Saladette - DTS1500NO#GSDTS1500O

Kühlaufsatzvitrine - AGG123N#07

Kühlunterbau - KUF1476N

 
RABATT 
DISCOUNT
INDIRIM *
Gutscheincode: 
* Code gültig bis zum 28.02.2019. Den 
Gutschein können Sie ab einem Mindest-
bestellwert von 500€ einlösen.

Hier geht‘s zum
 Onlineshop!

Tiefkühltruhe - TTS97A+N



20 Bin Belgelik  
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The thousands of documents creating the preliminary content 
for the subsequent volumes of the Istanbul Encyclopedia 
were always a matter of speculation and curiosity.

The cover page of the 1st volume of





Your horoscope for FEBRUARY says that...

Bu ay mücadele ve sorumluluk gerektiren 
bazı ortak görevlerde yer alabilirsiniz. 5 
Şubat yeniayı ile birlikte gelecek planlarınız 
yeniden şekillenecek. 19 Şubat dolunayı 
ile birlikte işlerin yetişmesi ve günlük 
planlarınızı yürütmenin gerginliği sizi yormaya 
başlayabilir.

This month, you might participate in 
certain shared duties requiring effort and 
responsibility. The new moon on February 5 will 
reshape your future plans. With the full moon 
on February 19, the stress of meeting work 
deadlines and sticking to your daily schedule 
might start to feel taxing.

Bu ay, uzun 
zamandır aklınızı 
kurcalayan konulara 
odaklanmak için 
çevrenizden biraz 
izole olmanız 
gerekebilir. 5 
Şubat yeniayı ile birlikte çocuklarla 
ilgili haberler alabilir ya da çocukların 
hayatını ilgilendiren önemli kararlar 
gündeminizde olabilir. 19 Şubat 
dolunayı sizi günlük hayatın 
karmaşasından uzaklaşmaya teşvik 
edecek. 

This month, you might feel the need 
to isolate yourself a little from your 
surroundings to focus on issues which 
have been on your mind for a long 
time. With the new moon on February 
5, you might get news regarding 
children or important decisions 
affecting children’s lives might be on 
the table. The full moon on February 
19 will motivate you to remove yourself 
from the hustle and bustle of daily life.

5 Şubat yeniayı bir seyahat planını, yeni 
insanlarla çıkacağınız bir girişim yolculuğunu 
ya da bir eğitim sürecini gündeme getirebilir. 
19 Şubat dolunayı döneminde evdeki 
dinamiklerin değişimi sizi biraz yorabilir. 
Özel hayatınızı işe yansıtmamalı, ev ile işi 
birbirinden ayırmalısınız. 

The new moon on February 5 might raise the 
subject of a travel plan, an entrepreneurial 
journey with new people, or an educational 
process. The change in dynamics at home 
during the full moon period on February 19 
might feel slightly tiring. You must not let 
your personal life infringe upon your work 
and separate the professional from the 
personal.

Bu ay hem ev hem de iş yaşamınız, özenli 
ve düzenli davranmanıza ihtiyaç duyuyor. 
5 Şubat yeniayı zihinsel boyutta verilecek 
bir mücadelenin başlangıcı olabilir. 
Yakınlarınızın alacağı yeni kararlar sizi de 
etkileyebilir. 19 Şubat dolunayı döneminde 
işinize ayıracağınız zamanı, ailenizden 
çalmadığınıza emin olun.

This month, both your home life and your 
professional life requires careful and 
studied actions. The new moon on February 
5 might signal the beginning of a mental 
struggle. Decisions made by those close to 
you might also affect you. During the full 
moon period on February 19, make sure 
that the time you’re dedicating to your work 
is not stolen from your family. 

5 Şubat yeniayı döneminde ailenizi 
ilgilendiren yeni karar ve gelişmeler söz 
konusu olabilir. 19 Şubat dolunayı ile birlikte, 
ortak hedef ve planlar konusunda diğer 
insanlarla işbirliği yapmanız gündeme 
gelecek. Grup içinde dengeleri korumak önem 
kazanacak.

During the new moon period on February 
5, decisions and developments affecting 
your family might come to pass. With the 
full moon on February 19, you will need to 
cooperate with other people to meet shared 
goals and plans. It’ll be important to strike a 
balance within the group.

KOÇ I ARIES

TAURUS

SCORPIO

GEMINI

SAGITTARIUS

LIBRA

İletişim problemleri ve hesap edilmemiş 
aksaklıklar çıksa da bu ay motivasyonunuz 
yüksek olacak. 5 Şubat yeniayı işlerinizde atılım 
yapacağınız bir dönemin, geliştireceğiniz ve 
yenilik katacağınız bir projenin başlangıcı olabilir. 
19 Şubat dolunayı aşk hayatınızda denge ve 
istikrar ihtiyacını gündeme getirebilir.

Despite communication problems and unexpected 
obstacles, you will be highly motivated this month. 
The new moon on February 5 might signify a period 
of forward movement or the start of a project 
you will develop and innovate. The full moon on 
February 19 might remind you of the need for 
stability and balance in your love life.
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BURÇLAR
H o r o s c o p e Your horoscope for FEBRUARY says that...

Alacak verecek meseleleri ve maddi kaynak - 
bütçe düzenlemelerinin gündeme geleceği bir 
döneme giriyorsunuz. 5 Şubat yeniayı evliliğiniz 
ve eşinizle ilgili yeni bir gelişmeyi tetikleyecek. 
Hukuki bir süreç söz konusu olabilir. 19 Şubat 
dolunayı ise maddi konuları tetikliyor. Çaba ve 
mücadelelerinizin karşılığını alıp almadığınız 
sorgulanabilir.

You’re entering a phase where topics of debts 
and dues and financial resource-budget 
organisation will be talked about. The new moon 
on February 5 will trigger a new development 
regarding your marriage and spouse. A legal 
process might be on the cards. The full moon 
on February 19 points to financial issues. You 
might question whether you’re being given what 
you’re due.

Mesleki açıdan girişimlerde bulunabileceğiniz 
bir dönemdesiniz. 5 Şubat yeniayı finansal 
bir karar almanızı ya da adım atmanızı 
teşvik edecek. 19 Şubat dolunayıysa yakın 
çevrenizdeki insanların hayatında ya da onlarla 
aranızda yaşanabilecek bazı sıkıntıları işaret 
ediyor. İletişim problemlerini aşarak sıkıntıların 
üstesinden gelebilirsiniz.

You’re in a period ripe for new professional 
ventures. The new moon on February 5 will 
motivate you to make a financial decision or 
take a new step. The full moon on February 19 
points to certain issues within the personal 
lives of those close to you or between them 
and yourself. You can overcome these 
problems by working through communication 
problems.

Burcunuzdaki yeniay ile birlikte bir 
süredir üzerinde düşündüğünüz 
konularda adım atmanızın vakti geldi. 
Hemen harekete geçmeyecekseniz 
bile planları yeniden gündeme 
getirebilirsiniz. 19 Şubat dolunayı 
döneminde maddi açıdan 
beklentileriniz ve bunların karşılanıp 
karşılanmadığı konusu tartışmaya 
açılacak. Talepkâr davranmanız 
gerekiyor.

With the new moon in your sign, it 
is now time to take action regarding 
issues about which you have been 
making plans for a while. Even if 
you don’t immediately take action, 
you might raise the subject of plans 
again. During the full moon period 
on February 19, your financial 
expectations and whether there 
are met or not will be opened to 
discussion. You need to be demanding.

İş yerinde girişimleriniz için sonuç almaya 
başlayabilir ya da ön plana çıkacağınız 
gelişmeler yaşayabilirsiniz. 5 Şubat yeniayı 
günlük temponuzu değiştirecek ve iş 
ortamınızda tazelenmenizi sağlayacak 
gelişmeleri beraberinde getirebilir. 19 Şubat 
dolunayı ise burcunuzda olacak. Odakta 
siz olabilirsiniz ancak verimi artırmak için 
işbirliğine kendinizi kapatmayın.

You might start seeing results of your 
innovations in the workplace or experience 
significant developments. The new moon 
on February 5 will change your daily routine, 
and it might bring about developments 
requiring you to bring a fresh perspective 
to your work environment. The full moon 
on February 19 will take place in your sign. 
You might be the focal point, but don’t 
be aversive to cooperation to increase 
productivity.

Bu ay dinginlik veren aktivitelere yönelmeyi 
tercih edebilirsiniz. 5 Şubat yeniayı 
ile birlikte kendinize zaman ayırmayı 
isteyebilirsiniz. 19 Şubat dolunayı 
döneminde ikili ilişkilerinizde bir denge 
tutturmanız gerekecek. Taviz vermeyen 
tavırlarınız ilişkilerinizin zedelenmesine 
sebep olabilir. Amacınız hata aramak değil, 
hataları düzeltmek olsun.

You might gravitate towards relaxing 
activities this month. The new moon on 
February 5 might compel you to set some 
time aside for yourself. During the full moon 
period on February 19, you must strike a 
balance in your interpersonal relationships. 
Your uncompromising attitude might 

damage your 
relationships. 
Let correcting 
mistakes be 
your aim rather 
than looking for 
mistakes.

CAPRICORN BALIK I PISCES

ASLAN I LEO

5 Şubat yeniayı bütçe düzenlemelerini ve 
maddi konulardaki girişimlerinizi tetikleyecek. 
19 Şubat dolunayı döneminde aynı dilden 
konuşmakta zorlandığınız ya da yeni tanıştığınız 
ve farklı görüşlere sahip kişilerle ortak bir dil 
geliştirmeniz, onlarla doğru ve net bir iletişim 
kurmanız önem kazanıyor.

The new moon on February 5 will trigger budget 
reevaluations and new financial ventures. 
During the full moon period on February 19, 
it will be important that you develop a shared 
language with people with whom you struggle 
to communicate or have only just met and 
differ in terms of perspective, so that you can 
communicate clearly and accurately.

KOVA I AQUARIUS

YENGEÇ I CANCER
VIRGO
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Türkiye Özel Sektör 

N EW CH A IR

Türkiye’nin dijital hava yolu Pegasus, 2018 yılında girdiği 
dijital dönüşümün ardından ödüllerine yenilerini eklemeye 
devam ediyor. Türkiye’nin önemli seyahat platformlarından 
Uzakrota’nın halk oylamasıyla belirlediği 2018 Yılı Seyahat 
Teknoloji Ödülleri’nde Pegasus, “Yılın Yerli Dijital Hava Yolu 

Şirketi” ve “Yılın Turizm Şirketi Blogu” kategorilerinde  
birinci seçildi.

Pegasus’a bir ödül de Türkiye’nin en prestijli pazarlama 
ödüllerinden biri olan One Awards’tan geldi. Marketing 

Türkiye ve Akademetre Araştırma’nın işbirliği ile düzenlenen 
One Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nin Hava Yolları 
Kategorisi’nde Pegasus, “2018 Yılının En İtibarlı Markası” 
seçildi. 2018 yılında 9 kategori ve 16 alt kriter için Türkiye 

temsili 12 ilde 1200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen araştırma 
sonucunda, en yüksek performans gösteren hava yolu 

Pegasus oldu.

Three Awards at 
Once for Pegasus

Turkey’s digital airline Pegasus 
continues to add awards to its 
repertoire following its digital 
transformation during 2018. 

At the 2018 Travel Technology 
Awards, decided by public 

vote on one of Turkey’s most 
important travel platforms, 

Uzakrota, Pegasus was voted 
“Best Domestic Digital Airline 
of the Year” and “Best Tourism Company Blog of the Year”.

Pegasus won another award at the One Awards, one of 
Turkey’s most prestigious marketing awards. The One 

Awards Integrated Marketing Awards is organised with the 
cooperation of Marketing Turkey and Akademetre Research, 

and Pegasus won the “Most Reputable Brand in 2018” award 
under the Airlines Category. Pegasus became the highest 

regarded airline as a result of market research conducted face 
to face with 1.200 people in 12 Turkish cities during 2018 for 9 

categories and 16 subcategories.



Bilgilendirmeleri almak isteyen ve iletişim bilgileri güncel olmayan 
misafirlerimizin Pegasus Hava Yolları’nın internet sitesi flypgs.com 
ya da Mobil Uygulama üzerinden iletişim bilgilerini güncellemeleri 

gerekmektedir.

Guests who are wishing to be recipients of this information and 
whose contact information is not up to date can update their 

contact information on Pegasus Airlines’s official website flypgs.
com or by using the mobile application.

misafirlerini seyahatleri boyunca 
bilgilendirerek misafirlerin 
seyahat deneyimlerini 

Pegasus Airlines has implemented the Travel Assistant 
program, developed with the aim of informing guests and 
improving their travel experience.

_ 
PEGASUS    103



104 PEGASUS _
 

HABER / News

ANKARA’DAN BAKÜ’YE  

DIRE C T  F L IGHTS FROM ANKARA 
TO BA KU COMMENCE

Pegasus Mart ayından itibaren Gaziantep-
Erbil, direkt seferlerini başlatıyor.  Erbil’e 

gerçekleştirdiği uçuşlarını artıran 
Pegasus’un haftada iki gün düzenleyeceği, 

Gaziantep-Erbil direkt seferlerinin başlangıç 
tarihi ise 14 Mart. 

Bu yeni hatta uçuşlar, Gaziantep 
Havalimanı’ndan Erbil Havalimanı’na Salı 
ve Perşembe günleri saat 09:10’da; Erbil 

Havalimanı’ndan Gaziantep Havalimanı’na 
ise aynı günler 11:35’te yapılmaya 

başlanıyor. Bu yeni hattın biletleri 99,99 
USD’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Pegasus’s  
New International Route

Pegasus’s direct flights from Gaziantep 
to Erbil will start in March. Pegasus is 

increasing the number of flights to Erbil and 
the beginning date of the Gaziantep-Erbil 

direct flights is March 14,  
as two days a week. 

In this new line, flights from Gaziantep 
Airport to Erbil Airport will be realised on 

Tuesdays and Thursdays at 09:10; from Erbil 
Airport to Gaziantep Airport at 11:35 on the 
same days. Prices for tickets on this route 

begin at 99,99 USD.  



M.D.:

A.S.: 

A.S.: 

M.D.:

M.D.:

A.S.: 

“BEING A PUR SER RE QUIRE S BEING 

M.D.:

A.S.:

A.S.:

M.D.: 

M.D.: 

A.S.:

told us about the job they loved doing.
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“ İ L K  F I R S A T ” L I  2 5  G E N Ç  İ Ş  D Ü N Y A S I  İ Ç İ N  H A Z I R
2 5  “ F i r s t  C h a n c e ”  Y o u t h  a r e  R e a d y  f o r  P r o f e s s i o n a l  B u s i n e s s  L i f e

Şevket Sabancı ve Ailesi’nin kurduğu Esas Holding’in 
sosyal yatırımlarını yöneten ve başkanlığını Emine Sabancı 
Kamışlı’nın yaptığı Esas Sosyal tarafından geliştirilen İlk 
Fırsat Programı, Anadolu’daki devlet üniversitelerinden yeni 
mezun olan gençlere, sivil toplum kuruluşlarında (STK) bir 
yıl tam zamanlı olarak çalışma imkânı sunuyor. İlk Fırsat 
Akademisi kapsamında gençlere mentorluk ve eğitim 
desteği verilerek çalışma becerisi kazandırılıyor. 

2016’dan bu yana, yeni mezunlar için özel olarak tasarlanan 
seçme ve değerlendirme sürecinde, 34 farklı üniversiteden 
13 bin 360 öğrencinin yaptığı başvurular arasından seçilen 
95 gence 22 farklı STK’da işbaşı yapma fırsatı sunuldu. 
Gençler, Türkiye’nin önde gelen STK’larında tam zamanlı 
çalışarak, bilgi işlem, insan kaynakları, iletişim, idari işler, 
satın alma, iş geliştirme, kaynak geliştirme ve muhasebe 
alanlarında deneyim kazandı. Katılımcılarının % 80’i 
program bitiminde yeni iş teklifi aldı. 

Programı tamamlayarak iş arama sürecine geçen 
katılımcılara sorduk: “İlk Fırsat Programı’nı başarıyla 

tamamlayan bir katılımcı olarak, insan 
kaynakları yöneticilerine neler 

söylemek istersiniz?”

Enes Mustafa Dinç
“Yeni mezunları sadece 
üniversite isimlerine 
bakarak seçmeyin. 
Gençleri yetenek ve 
pozisyon gereksinimlerine 
uygunluğuyla 
değerlendirerek fırsat 

eşitsizliğinin önüne 
geçebilirsiniz.”

2017’de Muğla Sıtkı 
Koçman Üniversitesi’nden 

mezun olan Enes Mustafa Dinç, İlk Fırsat 
kapsamında Darüşşafaka Cemiyeti’nde 
idari işler uzman yardımcısı olarak çalıştı ve 
programı Aralık 2018’de tamamladı.

“HR managers can help promote equal 
employment opportunities by evaluating 
youth according to their skills, potential and the 
requirements of the position.”

Enes Mustafa Dinç graduated from Muğla Sıtkı Koçman 
University in 2017. As a First Chance participant, he worked 
at the Darüşşafaka Society as Operations Assistant and 
completed the program in December 2018. 

The First Chance program was developed by Esas Social, 
which manages the social investments of Şevket Sabancı 
and his family and is led by Chair Ms. Emine Sabancı 
Kamışlı. The program helps new university graduates 
transition from school-to-work by placing them in full 
time positions in non-governmental organisations 
(NGOs) for one year and covering annual salary costs. 
They also take part in the First Chance Academy which 
offers training and mentorship to build working skills of 
youth.

Since 2016, the program received more than 13.360 
applications, and selected 95 participants from 34 
universities to work in 22 different NGOs, by applying 
a selection and assessment method unique to new 
graduates. For one year they worked in positions 
such as information technologies, human resources, 
communications, operations, purchasing, business 
development, fundraising and accounting. Upon 
completion 80 % had new job offers.

We asked participants who completed the program and 
are now seeking new job opportunities: “What message 
do you have for human resources managers?”

Hande Yavuz
“Yöneticiler, sivil toplumda deneyim kazanmış ve özel 
sektöre geçmek isteyen gençlere şans vermeli. Bu fırsat 
sayesinde değer yaratmanın önemini kavramış genç bir 
çalışan, özel sektör için de sürdürülebilir bir fırsattır.”

2017’de Anadolu Üniversitesi’nden mezun olan Hande 
Yavuz, İlk Fırsat kapsamında Türk Girişim ve İş 

Dünyası Konfederasyonu’nda (TÜRKONFED) 
kurumsal iletişim asistanı olarak çalıştı ve 

programı Aralık 2018’de tamamladı.

“HR managers should give a chance 
to youth who has actively gained 
experience in civil society and who 
are planning a career in the private 
sector. Youth who understand the 
importance of creating value due to 

their experiences in civil society is also 
a sustainable opportunity for the private 

sector.”

Hande Yavuz graduated from Anadolu 
University in 2017. As a First Chance participant, she worked 
at the Turkish Enterprise and Business Confederation 
(TÜRKONFED) as Corporate Communications Assistant and 
completed the program in December 2018. 

 Tüm 2018 katılımcıları için / For all 2018 participants: www.ilkfirsat.org/en/katilimcilar/2018 
Daha fazla bilgi için / For more please contact info@esassosyal.org       bilgi@ilkfirsat.org       www.linkedin.com/company/esas-sosyal/
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YARINLARA UÇUYORUZ 

SE COND APPLICATION PERIOD 
F O R  T H E  “ W E ’ R E  F LY I N G  I N T O  T H E 
F U T U R E ”  P R O J E C T B E G I N S !
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TITANIC DELUXE GOLF BELEK - BELEK
Akdeniz’in kalbi Belek’te yeşilin her tonunu barındıran 
çam ormanlarının arasına gizlenmiş bu otel, misafirlerine 
ayrıcalıklı imkanlar sunuyor. 27 delikli golf sahası, doğa ile 
uyumlu mimarisi, seçkin dekorasyonu, stil sahibi ve samimi 
atmosferiyle bu tesiste her şey misafirlerin konforu için en 
ince ayrıntısına kadar düşünülmüş.

touristica.com.tr

HOTEL GUIDE / otel rehberi

 ANTALYA

444 0 329
touristica.com.tr

ROYAL SEGINUS HOTEL - LARA
70.000 m2’lik alanda kurulmuş olan Royal Seginus, hizmete 
açıldığı Mayıs 2017’den bu yana, alışılmışın dışında bir 
tatil isteyenlerin ideal adresi. Eşsiz mimarisini günümüzün 
modern konforuyla harmanlayan Royal Seginus, Antalya şehir 
merkezine 17 km, Antalya Havalimanı’na 15 km uzaklıkta 
bulunuyor.

touristica.com.tr

MIRAGE PARK RESORT - KEMER
Sade ve zevkli stili ile dağları denizle birleştiren bu zarif otel, 
evinizdeki konforu aratmıyor. Deniz, dağ ve bahçe manzaralı 
598 odası, Türk ve dünya mutfaklarından sunduğu lezzetlerle 
yemek yemeyi keyfe dönüştüren restoranları ve hizmette 
sınır tanımayan Ultra Her Şey Dahil servisi ile sevdiklerinizle 
geçireceğiniz huzurlu bir tatilin en doğru adresi!

touristica.com.tr

LİMAK LARA DELUXE HOTEL RESORT - LARA
Güneş, deniz ve mavinin buluştuğu doğa harikası Antalya’nın 
Lara bölgesinde misafirlerine eşsiz bir tatil yaşatmak 
amacıyla hizmet veren Limak Lara, Uzakdoğu konseptinde 
tasarlanmış olup denize sıfır konumuyla alternatifsiz bir 
keyif sunuyor.

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

SUSESİ LUXURY RESORT - BELEK
Antalya, Belek’te bulunan bu tesis, ana binada ve göl evleri 
kısmında yer alan deniz veya kara manzaralı, özel tasarımlı 
odalarında konfor, estetik ve lüksü buluşturuyor. Misafirlerinin 
yiyecek ve içecek konusundaki farklı beklentilerini, değişik 
konseptlerdeki restoran ve barlarıyla karşılayan tesiste 
aradığınız tüm lezzetleri yakalayacaksınız.

touristica.com.tr

GRAND PARK LARA  - ANTALYA
Türkiye’nin turizm başkenti Antalya’da, Lara-Kundu 
otellerinden biri olan Grand Park Lara, 35.000 m2 alana 
yayılıyor. Şehir merkezine 16 km, havaalanına 14 km, özel 
plajınaysa 200 metre uzaklıkta olan tesisin modern ve konforlu 
odalarda banyo, saç kurutma makinesi, minibar, wi-fi, kasa, 
uydu TV ve klima bulunuyor.

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

LİMAK ATLANTİS HOTEL RESORT - BELEK
Belek’te her noktası minimalist şekilde tasarlanan ve insanın 
ruhuna ferahlık veren bu son derece şık hotel, altın sarısı 
kumsalı ve bahçesinde korunan yüz yıllık çam ağaçlarıyla, ana 
bina ve 2 resort binadan meydana geliyor.

 
touristica.com.tr



BÜYÜK ABANT OTELİ - ABANT GÖLÜ
Tertemiz havası, yeşil doğası ve inanılmaz güzellikteki 
manzarasıyla Ankara, İstanbul ve Bolu’dan en kolay ulaşılan  
doğa merkezi Büyük Abant Oteli, hem ruhunuzu hem 
bedeninizi dinlendiriyor. Abant’ın muhteşem manzarasının 
sizi kucakladığı Göl Cafe, restoran, bar, Deep Lake Disco ve 
çeşitli aktivitelerle tatilinizin keyfini çıkarmaya bakın!

touristica.com.tr

NG SAPANCA WELLNESS - SAPANCA
Yemyeşil doğası ve sakin atmosferiyle şehrin stresinden 
uzaklaşmak isteyenler için konforun adresi olan tesis, hem 
tatil hem de iş amaçlı konaklamalar için seçkin bir alternatif. 
Konforlu ve şık odalarının yanı sıra spa ve wellness hizmetleri 
kapsamında hamam, sauna, jakuzi, kapalı havuz ve masaj 
hizmeti gibi ayrıcalıklar da sağlıyor.

touristica.com.tr

HOTEL GUIDE / otel rehberi

ABANT - BOLU - SAPANCA  - BURSA

444 0 329
touristica.com.tr

GAZELLE RESORT - BOLU
İstanbul’a 2,5, Ankara’ya 1,5 saat mesafedeki otel, çevreci 
tutumu, hayvanlar için güzel bir yaşam ortamı sunması 
ve sürdürülebilirlik ilkesiyle, bölgedeki ilk ve tek “yeşil” beş 
yıldızlı tesis! Otelin spa bölümünde klasik İsveç masajı, Türk 
hamamı, kum terapisi, macera duşu, Thai masajı, bio-sauna, 
Bali masajı ve saman terapisinden yararlanmak mümkün!

touristica.com.tr

ADEN BOUTIQUE HOTEL & SPA - ABANT
12 adet dubleks ve 12 adet standart olmak üzere toplam 
24 odası bulunan Aden Boutique Hotel&Spa’da taş ve 
ahşap gibi tamamen doğal malzemeler kullanılmış. Önceliği, 
misafirlerinin konforu olan otelde doğayla iç içe olan, tamamı 
orman manzaralı odalar farklı büyüklüklerde hazırlanmış. 

touristica.com.tr

KORU HOTELS SPA & CONVENTION - BOLU
Bolu’nun en güzel noktasında, 150.000 m2 alana kurulu 
olan bu tesisin 187 odası bulunuyor. Yeni nesil makineler 
ile tasarlanmış kapalı fitness bölümü, tüm hijyen kuralları 
düşünülmüş havuzları, 100m2 genişliğindeki masaj bölümü, 
Türk hamamı, sauna ve tuz terapi odaları ile misafirlerine 
keyifli ve sağlıklı bir tatil sunuyor.

touristica.com.tr

VONRESORT ABANT - ABANT
VonResort Abant ayrıcalığıyla mis gibi dağ havasını içinize 
çekerken daha önce yaşamadığınız bir tatile de hazır olun. 
Kendinizi evinizin konforunda hissedeceğiniz,  doğa ile iç 
içe bu tesiste, günün her anı en özel hizmeti alacak, otelin 
restoranında hem yöresel hem de dünya mutfaklarından 
lezzetleri tadacaksınız.

touristica.com.tr

RAMADA BURSA ÇEKİRGE TERMAL - BURSA
Bursa manzaralı, ferah ve şık dekorasyona sahip, 5’i suit 
olmak üzere toplam 71 odası bulunan Ramada Bursa 
Çekirge tüm konaklama ihyitaçlarınıza cevap veren imkanlar 
sunuyor. Otelin 1000 m2‘lik alana yayılan spa merkezinde 
rahatlayıp tüm yorgunluğunuzu atabilirsiniz.

touristica.com.tr

ALMİRA HOTEL - BURSA
30 yıllık deneyimi ve misafir memnuniyeti odaklı hizmet 
anlayışıyla Almira Hote sizi kaliteye ve konfora davet ediyor.
Uludağ’a 35 km, Mudanya/Güzelyalı feribot iskelesine 20 
km, Yenişehir Havaalanı’na 40 km uzaklıktaki otel, alışveriş 
merkezlerine, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ne ve metro 
istasyonuna ise yürüyüş mesafesinde bulunuyor.

touristica.com.tr

GÖNLÜFERAH THERMAL HOTEL - BURSA
1890 yılında kurulan ve üstün hizmet kalitesi nesilden nesile 
aktarılan bir miras niteliği taşıyan Gönlüferah Hotel,78 oda 
ve 156 yatak kapasitesiyle şehrin en seçkin termal tesisi. 
Özel aile ve genel hamamlarıyla, termal spası ve eşsiz Bursa 
manzarasına sahip fitness merkeziyle Gönlüferah Hotel’de 
yenilenmiş hissedeceksiniz. 

touristica.com.tr
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NG AFYON WELLNESS CONVENTION - AFYON
“Her konuğumuzu, tek konuğumuz gibi ağırlarız!” felsefesiyle 
hizmet sunan NG Afyon, dinlenmek, yenilenmek, keyifli bir 
tatil geçirmek ya da iş toplantılarından maksimum verim 
almak isteyenleri ağırlıyor. 8 ayrı kalite belgesiyle tescillenen 
misafirperverliği de konuklarının misafirlerin memnuniyetini 
bir kat daha artıtıyor!

touristica.com.tr

KOREL THERMAL RESORT CLINIC SPA - AFYON
Fizik tedavi ve rehabilitasyon, hidroterapi (su tedavileri) ve 
kaplıca kür tedavileri alanında hizmet veren Korel Thermal 
Resort, bilimsellik ve saygınlıkla kişiye özel tedavi seçenekleri 
sunuyor. 120.000 m² açık ve 50.000 m² kapalı alana kurulu 
tesiste şık bir şekilde dekore edilmiş 329 oda ve 5 yüzme 
havuzu bulunuyor. 

touristica.com.tr

MAY THERMAL RESORT & SPA - AFYON
Termal su ve çamurdan gelen sağlığın, tatil ve eğlencenin 
vazgeçilmez adresi May Thermal Resort & Spa, Sandıklı’da 
misafirlerini ağırlıyor. 2000 yıldır şifa dağıtan, sağlık ve 
zindelik veren termal suların özelliklerini koruyan tesis aynı 
zamanda günümüzün ileri teknolojisi ile donatılmış.

touristica.com.tr

İKBAL THERMAL HOTEL & SPA - AFYON
İkbal Thermal Hotel & Spa, çok amaçlı toplantı salonları, 
termal havuzları, spa merkezi, sağlıklı yaşam merkezi, özel 
doktorlara sahip fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ile 
değerli misaflerini ağırlıyor. Konforunuz için tüm detayların 
düşünüldüğü, Fransız balkonlu geniş odalarıyla bu tesis, sağlık 
ve eğlenceyi bir araya getiriyor.

touristica.com.tr

SANDIKLI THERMAL PARK HOTEL - AFYON
4188 m2’lik termal ve sPA bölümlerinden oluşan bu sağlık 
kompleksi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi eğitimli 
personel kadrosu ile hizmet veriyor. Fitness merkezi, termal 
havuzlar, su kaydırakları ve çocuk havuzları ile her yaştan 
misafirin tatilini keyifli biçimde geçirmesini sağlıyor.

touristica.com.tr

YONCALI TERMAL OTEL & SPA - KÜTAHYA
2018 yılında yenilenen yüzüyle Kütahya Yoncalı bölgesinde 
bulunan Yoncalı Termal Otel & Spa, açık ve kapalı termal 
havuzları, özel aile banyoları ve her zaman 42 derece olan 
termal sularıyla kış mevsiminde de açık havuzun keyfini 
çıkarmak isteyenleri bekliyor.

+90 (274) 249 44 44  |  yoncalitermalspa.com.tr

SAFRAN THERMAL RESORT- AFYON
Yıllardır rağbet gören şifalı kaplıca suları ve çamurlarıyla 
Safran Thermal, yerli ve yabancı misafirlere sürekli en iyi 
ve en yeniyi sunuyor. Sandıklı Hüdai Kaplıcaları mevkiinde 
bulunan, 36.000 m2 alana sahip otel, toplamda 1100 adet 
yatak kapasitesi ile hizmet veriyor.

touristica.com.tr

BUDAN THERMAL SPA HOTEL - AFYON
Afyon’un en kapsamlı termal otelinde, sessizlik, konfor, 
lezzetini unutamayacağınız zengin bir mutfak ve  eğlenceli 
aktiviteler, sağlığınız için spa ve termal kaplıcalarla buluşuyor. 
En ince ayrıntıların dahi düşünüldüğü termal otelin tüm 
alanlarında, çevreye duyarlı ekipmanlar ve A sınıfı teknolojik 
cihazlar kullanılıyor.

touristica.com.tr

AKRONES TERMAL OTEL - AFYON
Akrones Termal Otel, Afyonkarahisar’da termal sulardan gelen 
sağlığı size sunuyor. Türk ve dünya mutfaklarının lezzetlerini 
hünerli ellerinden sofralarınıza getiriyor. Minik misafirlerin de 
eğlenerek vakit geçirebilecekleri otel, iş toplantılarına da ev 
sahipliği yapıyor.

+ 90 (272) 255 55 55  |  akroneshotel.com
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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.

+90 (392) 824 4110  |  acapulco.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 Ha-
valimanı’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, aqua parkta ailenizle birlikte neşeli vakitler 
geçirebilirsiniz.

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

THE SAVOY OTTOMAN PALACE CASINO
Girne şehir merkezindeki Tha 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

LİMAK CYPRUS DELUXE HOTEL
Limak Cyprus Deluxe Hotel, yıl boyu tatil yapma imkanı veren 
iklimi, her türlü konfora sahip delüks odaları, Türk ve dünya 
mutfaklarından yemeklerin servis edildiği restoranları, spa 
merkezi, açık ve kapalı havuzları, yedi kaydıraklı aqua parkı, 
bölgenin en kapsamlı mini kulübü ve Babylon kongre merkezi 
ile misafirlerini ağırlıyor.

+90 (392) 631 18 81  |  limakcyprus.com

LORD’S PALACE HOTEL & SPA & CASINO
İngiliz mimari 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 



Dear Guests

PZ
ON

E
 

 
 

2015-1998 EK 4-C

 
EU 2015-1998  

ar GuestsDear

2015-1998 EK 4-C

116 PEGASUS _
 



a.) Silah, tabanca ve mermileri boşaltan diğer cihazlar
Tabanca, revolver, tüfekler, av tüfeği, oyuncak tabancalar 

ve gerçek silahlar için kullanılabilen basınçlı hava ve CO2 

tabancaları, pellet tabancalar, yangın silahlarının bileşen 

parçaları, yayvan oklar, sinyal flare ve marş tabancaları, 

zıpkın ve mızrak silahlar, sapanlar ve mancınıklar.

b.) Bayıltıcı silahlar  

Şok tabanca, ston batonu, topuz, göz yaşartıcı gaz,  

tasers, hayvan kovucu gaz veya spreyler, etkisiz hale 

getiren diğer gazlar ve spreyler.

c.) Keskin uçlu veya keskin kenarlı nesneler
Buz kazanları, 6 cm’den büyük bıçaklar, tıraş bıçağı,  

savaş sanatı ekipmanı kılıçlar, kutu kesiciler, balta,  

6 cm’den büyük makaslar.

d.) Alet çantası
Levyeler, teleskobik taşınabilir elektrikli aletler dahil 

olmak üzere matkaplar ve testereler, lehim lambası,  

6 cm’den büyük bıçak veya şaft.

e.) Yaralanmaya neden olabilecek nesneler
Beyzbol ve softbol sopaları, coplar, savaş sanatı 

ekipmanları.

f.) Ciddi yaralanmaya neden olabilecek veya uçakların 
güvenliğini tehdit edebilecek yetenekte veya görünen 
patlayıcı maddeler ve yangın çıkaran maddeler ve 
cihazlar; mühimmat, patlayıcı başlıklar, patlayıcılar 
ve sigortalar, çoğaltma vb. taklit patlayıcı cihazlar,
Mayın, el bombaları ve diğer patlayıcı askeri mühimmat, 

havai fişekler ve diğer piroteknikler, duman üreten 

bidonlar ve duman üreten kartuşlar, dinamit, barut 

ve plastik patlayıcılar. (Ref: Kontrol Edilmiş Bagaj-

YASAKLANMIŞ MADDELERİN LiSTESi-Ref. EU  

2015-1998 Ek 5-B

Aşağıdaki tehlikeli maddelerin de kurallar gereği 
kabin veya kontrol edilmiş bagajda taşınması yasaktır:
Bütan çakmak gazı, çakmak gazları, mavi alev ve puro 

çakmakları, herhangi yüzeye sürtündüğünde alev alan 

kibritler, çamaşır suyu, peroksit, oksijen jeneratorleri, 

radyoaktif madde, asit gibi aşındırıcı malzemeler, cıva 

ve ıslak hücre pilleri ile doldurulmuş tüplü dalış şişeleri, 

yakıt deposu boşaltılmamış ve temizlenmemiş kamp 

sobaları, kişi başı 2,5 kg’dan fazla kurubuz ve güçlü 

mıknatıslar, yanma motorları ve boya, cila ve çözücüler 

gibi yanıcı malzemeler, lityum pil veya piroteknik 

cihazları içeren güvenlik tipi çanta veya ataşe evrak 

çantaları.

Not: Bir kutu kibrit veya bir adet çakmak kişi üzerinde 

taşınabilir ancak kontrol edilmiş bagajda taşınamaz. 

a.) Guns, firearms and other devices that discharge projectiles

Pistols, revolvers, rifles, shotguns, toy guns and replicas  

capable of being mistaken for real weapons Compressed  

air and CO2 guns, Pellet guns, component parts of fire arms, 

cross bows and arrows Signal flare and starter pistols,  

harpoon and spear guns slingshots and catapults.

b.) Stunning devices

Stun guns, stun batons, mace, tear gas, tasers. Other disabling 

and incapacitating gases and sprays like animal repellent, 

capsicum and acid sprays Animal stunners and animal killers.

c.) Objects with a sharp point or sharp edge

Ice picks and axes, knives with blades of more than 6 cm.   

Razor blades, Martial arts equipment Swords and sabres;  

box cutters, hatchets, cleavers Scissors with bladesof more  

than 6 cm as measured from  the fulcrum, bolt and nail guns. 

 

d.) Workmen’s tools

Crowbars, Drills and Saws including cordless portable  

power tools. Blowtorches, tools with a blade or shaft of  

more than 6 cm.

e.) Blunt instruments - objects capable of being used  

to cause injury

Baseball and softball bats, Clubs and batons,billy clubs, 

blackjacks, Night sticks, Martial arts equipment.

f.) Explosives and incendiary substances and devices 

capable, or appearing capable, of being used to cause serious 

injury or to pose a threat to the safety of aircraft, including:

Ammunition, Blasting caps, detonators and fuses, replica 

or imitation explosive devices,  Mines, grenades and other 

explosive military stores, Fireworks and other pyrotechnics   

Smoke-generating canisters and smoke-generating cartridges, 

Dynamite, gunpowder and plastic explosives. (Ref: Hold 

Baggage-LIST OF PROHIBITED ARTICLES- Ref. EU  

2015-1998 Attachment 5-B)

The following dangerous goods are also completely exempt 

from transportation as cabin or hold baggage:

Butane lighter gas, lighter fuel, Blue flame or cigar lighters, 

Strike anywhere matches, Bleach, Peroxide, Poison, Oxygen 

generators, Radioactive material, Corrosive materials like 

acids, mercury and wet cell batteries as well as filled scuba 

diving bottles, Fuel containers and camping stoves which are 

not emtied and cleaned,Dry ice in quantities of more than  

2,5 kg per person and strong magnets,Combustion engines  

and flammable materials like paint, lacquers and solvents, 

Security-type brief case or attache’ cases incorporating  

lithium batteries or pyrotechnical devices.

Note: One box of matches OR one gas lighter can be carried on 

the person but are not allowed in the hold baggage. 
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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. 

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 
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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.

 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.

Goods Regulations shall be applicable for such items to 
prevent leakage which could cause damage or create hazard 
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aircraft may have to divert and make an unscheduled landing 

 Follow crew member instructions promptly 
 Respect crew members and fellow guests 
 Behave in a safe and appropriate manner 

 

or any other tobacco 
products during 

others to 

Behave in a safe and 

verbal or physical 

Respect your crew members 

 
all your personal belongings and do not forget to hand back the 

for such items or baggage that will be recorded to your name and 
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 Tehdit

 kullanma

civil aircraft 

 Refusing to follow crew instructions 

 Tampering with smoke detectors 

 of the flight

alcohol which was not provided by crew 

Removing or damaging safety or emergency 
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1

1

2

2

3

3

Go to the departure waiting 
room upstairs without 

Pasaport 

Go through passport 

transfer counter before 

Go to the departure waiting 
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1 2 3

1 2 3 4

transfer counter before going 

Go to the departure 

Pasaport 

Go through passport Go to the departure waiting 
room upstairs without 

Go through domestic 

DUTY
FREE

and 
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Basra

... 

PEG ASUS ,  OLMAK ÜZERE 
.
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Dammam

Muscat


������

Baku
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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-DO-BK-001), 
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-DO-BK-001) 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
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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
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Bu bir güç gösterisi. 
Yeni X-Class V6.
258 beygir gücü ve 550 Nm torka sahip V6 turbo motoruyla şimdi yollarda.


