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

Genel Müdürü
Pegasus Airlines CEO

GENÇLERE DESTEĞE DEVAM!
Değerli Misafirlerimiz,
Bir ülkenin en büyük gücü, genç nüfusudur. Gençler geleceğimiz, yarınlarımızdır. 
Bu sebeple biz de Pegasus Hava Yolları olarak gençlerimize destek vermeye devam 
ediyoruz. Siz değerli misafirlerimize gençlerle ilgili iki güzel haber vereceğim.

İlk haber, 2018 yılında başlattığımız kurumsal sosyal sorumluluk projemizle ilgili. 
Yarınlara Uçuyoruz isimli projemizin ikinci yılına başlamanın heyecanını yaşıyoruz. 
Gençlerimize inanıyor ve güveniyoruz. Bu yıl da gençlerin toplumsal fayda ve 
dayanışma temelli projelerini destekleyeceğiz. Projemize fikirleriyle başvuran tüm 
gençlerimize başarılar diliyorum. Gelişmeleri yarinlaraucuyoruz.com adresinden 
takip edebilirsiniz.

Diğer haber ise kurumsal destekçisi olduğumuz Esas Sosyal’in İlk Fırsat Programı 
ile ilgili. Daha az bilinen ve işverenlerce daha az tercih edilen üniversitelerden yeni 
mezun olan gençlere destek olmak amacıyla yola çıkan program, bu yıl 35 gence 
“ilk fırsat”ını sundu. Bu gençlere Türkiye’nin önde gelen STK’larında bir yıllık tam 
zamanlı iş deneyimi edinmelerini sağlamakla kalmadı, onlara 21. yüzyıl yetkinlikleri 
kapsamındaki eğitimleriyle kişisel gelişim açısından da katkı sağladı. Gençlik ve 
istihdam alanında çalışmalarına özenle devam eden İlk Fırsat Programı ülkemiz için 
de son derece önemli. Program hakkında bilgi almak isteyen misafirlerimiz  
ilkfirsat.org adresini ziyaret ederek detaylı bilgiye ulaşabilir.

Express Bagaj ile Hızlı, Kolay ve Dijital Bir Yolculuk
Siz değerli misafirlerimizin hızlı, kolay ve dijital bir yolculuğu deneyimlemesi 
bizim için çok kıymetli. Bu amaçla yenilediğimiz Express Bagaj hizmetimizle, sıra 
beklemeden seyahat edebilirsiniz. Express Bagaj hizmeti çerçevesinde İstanbul 
Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki yüzde 100 yerli teknoloji ile üretilmiş yeni nesil 
kiosklarımız ve bagaj ünitelerimizi kullanarak birçok hizmeti kontuarda sıra 
beklemenize gerek kalmadan kolayca yapabilirsiniz. Fazla bagaj satın alımı ve ödeme 
işlemlerini bir arada sunan Express Bagaj sistemimiz, bu özelliğiyle Türkiye’de bir 
ilk olma niteliği taşıyor. Henüz deneyimlemediyseniz, en kısa sürede denemenizi 
tavsiye ederim.

Ekim Ayı Keşifleri
Ekim ayı geldi, artık sonbahar serin yüzünü göstermeye başladı. Yazın sıcak günleri 
geride kalmış ve serin hava bizi rahatlatmışken yeni yerler keşfetmek isterseniz 
sizler için birkaç önerim olacak: Görkemli mimarisi ve zengin mutfağıyla ilgi çeken 
Bolonya görülmesi gereken bir şehir. 2000 yılında Avrupa Kültür Başkenti olarak 
seçilen, çok katmanlı bu İtalyan şehri, ideal bir hafta sonu rotası olacaktır. Vize 
almakla uğraşmak istemeyenlerdenseniz sizin için de bir önerim olacak: Gürcistan’ın 
başkenti Tiflis, vizesiz seyahat edebileceğiniz; kozmopolit yapısı, eklektik mimarisi ve 
yerel lezzetleriyle dikkat çekiyor. Kura ırmağının iki kıyısına kurulmuş olan bu güzel 
şehirde binalar sizi estetik görünümleriyle büyüleyecektir.

Güzel yurdumuzun gezip görülmesi gereken şehirleri de saymakla bitmez elbette. 
Eğer bu ay hem keyifli hem lezzetli bir keşif yapmak isterseniz tercihiniz Gaziantep 
olsun derim. Biliyorsunuz Gaziantep’in mutfağı dillere destandır. Hatta geçtiğimiz 
ay ikincisi düzenlenen Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali’nde bu gazi 
şehrimiz yerel lezzetleri tatmak için gelen birçok misafiri ağırladı. Gaziantep’e gidip 
bu leziz mutfağın yemeklerini yerinde tadabilirsiniz.

Yaşasın Cumhuriyet!
Türkiye Büyük Millet Meclisimiz Cumhuriyet’i ilan edeli tam 96 sene oldu. Ulu 
Önder’imizin 96 senelik mirasını yükseltmeye ve yaşatmaya devam ediyoruz. Siz 
değerli misafirlerimizin Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, başta 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehit ve 
gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyor, saygılarımı sunuyorum.

Keyifli uçuşlar.

WE CONTINUE TO SUPPORT YOUNG PEOPLE!
Dear Guests,
The greatest power of our country is its young population. Young people are our 
tomorrows, our future. That’s why, as Pegasus Airlines we continue to support them. I 
will give you, our dear guests, two good news about young people.

The first is about our corporate social responsibility project initiated in 2018. We are 
thrilled to start the second year of our project entitled “Flying Into Tomorrows”. We 
believe and trust in the young people. This year, we are going to support young people’s 
social good and solidarity based projects. I wish success to all the young people who 
have submitted their projects. You can follow the developments at  
yarinlaraucuyoruz.com.

One other news is about the “First Chance” Program of Esas Social which we are a corporate 
supporter of. Setting out with the aim to support the new graduates of lesser known 
universities which aren’t likely to be preferred by employers, the program presented 
35 young people with their “First Chance”. The program did not only provide full time 
work experience in the leading NGOs of Turkey but also contributed to their personal 
improvement with the training offered for developing 21st century skills to enrich their 
professional competencies. The First Chance Program, which meticulously keeps working 
in the field of youth and employment, is crucial for our country. Our guests who would like 
to be informed about the program can get detailed information by visiting ilkfirsat.org.

A Fast, Easy and Digital Journey with Express Baggage
It is of utmost importance for us that you, our dear guests experience fast, easy and 
digital travel. Utilizing our Express Baggage service, we initiated with that aim, you can 
now travel without waiting in a queue. Within the scope of Express Baggage service, 
you can use the 100% domestic technology new generation kiosks and baggage units 
in Istanbul Sabiha Gökçen Airport and access many services easily without needing 
to queue up. Offering the option to purchase and pay for excess baggage in one place, 
Express Baggage System, is a first in Turkey in that respect. If you did not experience it 
yet, I would suggest you do.

Explorations in October
October has come, and now autumn started to reveal its cold face. If you would like to 
explore new places these days, as the hot days of summer are left behind and the cool 
weather has given us some relief, I have a few recommendations for you: Drawing attention 
with its impressive architecture and rich cuisine, Bologna is a city that you must see. This 
multi-layered city which was designated as European Cultural Capital in 2000 will be the 
ideal weekend route. If you are one of those who does not want to bother with obtaining a 
visa, then I have a recommendation for you too: Attracting attention with its cosmopolitan 
makeup, eclectic architecture and local delights Tbilisi, the capital of Georgia, is a pretty 
enjoyable city that you can visit without a visa. In this beautiful city setup on the banks of 
River Kura; the buildings will enchant you with their aesthetic appearance.

The must-see cities in our beautiful country are also countless. If you want to explore 
a place that is not only pleasant but also full of delights, then you should choose 
Gaziantep. Everyone knows that Gaziantep cuisine has become a byword. And the 2nd 
Gaziantep International Gastronomy Festival hosted many visitors that came to taste 
the local delights of this veteran city of ours. You can visit Gaziantep and taste these 
delicious culinary delights there and then.

Long Live the Republic!
It has been exactly 96 years since the Republic of Turkey Grand National Assembly 
declared Turkey a Republic. We are continuing to exalt and procreate our Great 
Leader’s 96 years’ worth of heritage. Dear guests, I sincerely celebrate your Republic 
Day and starting with Gazi Mustafa Kemal Atatürk, I commemorate, his heroic 
brothers in arms, all our martyrs and veterans with gratitude, grace and respect.

Enjoy your flight.
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ROMANYA - ROMANIA  00 40 21 307 91 75
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 - 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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Trend hotwire
TRENDING TOPICS... WORTH SEEING...

EXPERIENCING BRUEGEL IN BRUSSELS
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TREND / Hotwire

TWO MASTERS COME TOGETHER: 
CARAVAGGIO AND BERNINI

17th

caravaggio-bernini.khm.at

TREND / Hotwire

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan VİYANA’ya haftanın HER günü her şey 
dâhil 35,99 USD’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to VIENNA from İstanbul Sabiha Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY 
flights; all-inclusive prices start at 35,99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

Gian Lorenzo Bernini, “San Sebastian”, 
1617 © Museo Nacional  
Thyssen-Bornemisza, Madrid

Michelangelo Merisi da Caravaggio, “Narcissus”, 1600  
© Gallerie Nazionali di Arte Antica

Michelangelo Merisi da Caravaggio, “Boy Bitten by a Lizard”, 
c.1597-98 © Florenz, Fondazione Roberto Longhi
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EXPERIENCING BRUE GEL IN BRUS SEL S
One of the most prominent artists of the Renaissance, Pieter Bruegel is 
commemorated in Brussels, the capital of Belgium, on the 450th anniversary of 
his death. The exhibition entitled “The World of Bruegel in Black and White” 
focuses on the drawings and sketches of the artist which brought him fame in the 
16th century. The elaborate craftmanship and entrepreneurship skills of Bruegel 
and his publisher Hieronymus Cock is the main focus of the exhibition. Brought 
together from the Collection of the Royal Library of Belguim, the selection can be 
visited from 15 October to 16 February at the Charles of Lorraine Palace.

atmosphere in the paintings of Bruegel, with the use of virtual reality technology 
thanks to these paintings, introduces visitors to the daily living of the 16th 
century. Entitled “Back to Bruegel: Experience the 16th century”, this virtual 
reality experience can be visited for a whole year as of 18 October. 

BRÜKSEL’DE BRUEGEL 

ziyaret etmek mümkün. 
kbr.be . kmkg-mrah.be

TREND / Hotwire

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan BRÜKSEL’ya haftanın HER günü her 
şey dâhil 49,99 USD’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to BRUSSELS from İstanbul Sabiha Gökçen Airport with Pegasus’ 
DAILY flights; all-inclusive prices start at 49,99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

Pieter van der Heyden after Pieter Bruegel the Elder, “The Big Fish Eat the Little Fish”, 1557 © KBR

Joannes and Lucas van Duetecum after Pieter Bruegel the Elder,  
“The Kermis of Saint George”, ca. 1559 © KBR

Kermis, Extracts from the 
Film in Virtual Reality  

© Alfavision
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aragulermuzesi.com
cermodern.org 
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Held within the scope of the Stewards 
of Cultural Heritage (SoCH) project 
aiming to preserve cultural heritage by 
better equipping the Syrian specialists of 
the subject matter who reside in Turkey. 
Organised by the German Archaeology 
Institute in Istanbul, “A Place and a Story: 
Memories of Syria in Archival Photos” 
exhibition has opened in the Rezan Has 
Museum in Cibali. With this exhibition, 
which can be visited until 26 October, the 
aim is to lay bare the toll the war in Syria 
had on human lives and cultural heritage. 
In the exhibition, alongside a selection of 
the archive photographs from German 
Archaeological Institute, the Museum of 
Islamic Art in Berlin and the Max Freiherr 
von Oppenheim Foundation, as well as 
private collections, you may see the video 
installations prepared within the scope of 
spoken history project.

düzenlenen “Bir Mekân, Bir Hikâye: Suriye 

26 Ekim’e kadar gezilebilecek sergide 

rhm.org.tr

A PL ACE AND A STORY

Kuzguncuk’ta Yeni  

Üsküdar’ın sevimli semti Kuzguncuk, yeni bir 
sanat alanına kavuştu: Kuzguncuk Art Project, 

aralarında Bedri Rahmi, Burhan Doğançay, 
Devrim Erbil, Fikret Mualla, Füreya Koral, 

Mithat Şen ve Süleyman Saim Tekcan da dahil 
ünlü isimlerin olduğu 35 değerli sanatçının 

çalışmasını “Hrisokeramos”ta (Altın Kiremit) 
sergisinde bir araya getiriyor. Sergi ismini 

semtin eski adından alıyor. 17 Ekim’e kadar açık 
olan serginin gelirinin bir kısmıyla Kuzguncuk’ta 

yaşayan sokak hayvanlarının yiyecek 
ihtiyaçlarının giderilmesi planlanıyor.

facebook.com/kuzguncukartproject

A New Art Space in Kuzguncuk
The most endearing neighbourhood of 

Üsküdar borough, Kuzguncuk now has a new 
art space: Kuzguncuk Art Project. The venue 
brings together the artwork of 35 valuable 

artists among whom are Bedri Rahmi, Burhan 
Doğançay, Devrim Erbil, Fikret Mualla, Füreya 

Koral, Mithat Şen and Süleyman Saim Tekcan in 
an exhibition entitled “Hrisokeramos” (Golden 

Brick) exhibition. The exhibition is entitled after 
the ancient name of the neighbourhood. With 
some of the revenue made from the exhibition 

that will be open until 17 October, food will 
be procured for the stray animals living in 

Kuzguncuk.

Roma Tiyatrosu, Palmira, Suriye
Roman Theatre, Palmyra, Syria

Azat Yeman
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Organised by Istanbul Foundation for Culture and Arts, the 18th 
Filmekimi will be opening its curtains on 4-13 October. For 10 
days, the festival presents hotly anticipated movies that intrigue 
critics and audiences, having received awards in respectable 
festivals.

“Portrait of a Lady on Fire” which won the Best Screenplay 
Award and Queer Palm in Cannes; “Pain and Glory” starring 
Antonio Banderas and Penelope Cruz with a script penned by 
Pedro Almodóvar inspired by his own life story; “Liberté”, the 
story of a group of nobles escaping the highly moralistic empery 
of 18th century France to seek pleasure; “Little Joe” that threads 

Night”, a romantic comedy story of a woman who leaves her 
husband after 20 years of marriage, moves into the hotel right 
across from their home and observes her own life from outside, 
and a documentary telling the life story of legendary footballer 

program …

IT ’S THE CINEMA SE AS ON

bir grup asilzadeyi anlatan “Liberté”, bilimkurgu-dram-

İlk Aşk
First Love

Parazit
Parasite

Küçük Joe
Little Joe

Acı ve Zafer
Pain and Glory
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Organised with the basic principle that everyone has the 
right to join the cultural life, The Accessible Films Festival 
is getting ready to meet movie enthusiasts with its program 
featuring select examples of world and Turkish cinema. In 
its seventh year, the festival will be hosting movie goers at 
SineBu, Bosphorus University Movie Theatre in Istanbul on 

11-13 October; and at Çankaya Metropolitan Contemporary 
Arts Center and Goethe-Institut in Ankara on 16-20 
October. Categorized under 10 thematic headings, 48 movies 
in the program will be screened with audio description for 
the blind, and sign language and detailed subtitles for the 
deaf. All the screenings and side events of the festival are 
free of charge!

CINEMA NULLIFIE S 
DISABLEMENTS

Festivaldeki tüm gösterimler ve yan etkinlikler ücretsiz!
engelsizfestival.com

Bozcaada’da 17 Film Finalde
2014 yılında kurulan ve International Green Film 
Network’ün Türkiye’deki tek üyesi olan Bozcaada 
Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali (BIFED) 
9-13 Ekim tarihlerinde düzenleniyor. Dünyanın dört 
bir yanından doğanın ve insanlığın ortak soru ve 
sorunlarını kendi üsluplarıyla anlatan veya çözüm 
arayan etkileyici filmler Fethi Kayaalp Büyük Ödülü 
için yarışıyor. 60 ülkeden 450 filmin başvurduğu 
festivalde 17 film finale kalırken bu filmlerden ikisi 
(“Ovacık” ve “Ab-ı Hayat/Istranca”) ise Türkiye’den. 
Büyük Ödül ve Gaia Öğrenci Ödülü haricinde, 
Panorama bölümünde gösterilecek filmlerle birlikte 
festival süresince 50’yi aşkın film, dünyanın birçok 
noktasından Bozcaada’ya gelen sanatsever ve 
ekolojistlerle buluşuyor.
bifed.org

17 Films are Finalists in Bozcaada
Founded in 2014, the sole member of International 
Green Film Network in Turkey, Bozcaada International 
Festival of Ecological Documentary (BIFED) will be 
held on 9-13 October. Impressive movies from all 
over the world conveying the common questions 
and problems of nature and humanity, and seeking 
answers and solutions to them in their own style 
compete for the Fethi Kayaalp Grand Prize. Whilst 
17 films among the 450 films submitted from 60 
countries ended up as finalists, two of these films 
(“Ovacık” and “Ab-ı Hayat/Istranca”) are from Turkey. 
Besides those competing for Grand Prize and Gaia 
Student Award, including the movies to be screened 
in the Panorama Selection, over 50 movies will be 
presented to art lovers and ecologists who come to 
Bozcaada from all over the world.

Sibel

TREND / Hotwire





28 PEGASUS _
 
Ekim / October  2019

TREND / Hotwire

28 PEGASUS _
 
Ekim / October  2019

Aiming to increase economic and cultural exchange through the 
art of cinema between Turkish and German communities, the 
International Frankfurt Turkish Film Festival presents the select 
examples of Turkish cinema to the German movie goers each year. 
To be held from 27 October to 1 November this year, the festival 
is organised by the Intercultural Transfer Association in project 
partnership with TÜRSAK Foundation Turkey. Within the scope 
of the festival, the “Turkish Film Competition from the Point of 
View of German Filmmakers” is held with the aim to contribute to 
the representation and promotion of Turkey on an international 
platform. 

T U R K I S H  C I N E M A  I N  F R A N K F U RT

 

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan FRANKFURT’a haftanın HER günü her 
şey dâhil 49,99 USD’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to FRANKFURT from İstanbul Sabiha Gökçen Airport with Pegasus’ 
DAILY flights; all-inclusive prices start at 49,99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

Genç yapımcı ve yönetmenlerin 
yeni filmler üretmesi için maddi 
ve manevi destek oluşturmayı ve 
Türkiye sinemasının yurt içinde 
ve yurt dışında tanıtılmasını 
hedefleyen Boğaziçi Film Festivali, 
bu yıl 18-25 Ekim 2019 tarihleri 
arasında düzenleniyor. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema 
Genel Müdürlüğü’nün katkıları ve 
TRT’nin kurumsal iş ortaklığıyla, 
Uluslararası Boğaziçi Sinema 
Derneği ve İstanbul Medya 
Akademisi tarafından düzenlenen 
festivalin gösterimleri Atlas, 
Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında yapılıyor. 

Ulusal ve uluslararası en iyi filmlere verilen Altın Yunus Ödülleri 
de dahil pek çok kategoride ödül dağıtılan festival, bu yıl film 
profesyonellerinin yakından takip ettiği Festival Scope ile de iş 
birliği yapıyor. İş birliği sayesinde festival seçkisinde yer alan 
filmler, uluslararası online prömiyerini yapma şansı buluyor.
bogazicifestivali.com

Bosphorus Film Festival
in Collaboration with Festival Scope 
Aiming to fund and provide moral support to young producers 
and directors in producing new movies, and to promote Turkish 
cinema across the country and abroad, the Bosphorus Film 
Festival will be held between October 18-25, 2019 this year. 

Organised with the contribution of Republic of Turkey Ministry 
of Culture and Tourism General Directorate of Cinema and 
in corporate partnership with TRT, International Bosphorus 
Cinema Association and Istanbul Media Academy, the festival 
screenings will be held in the Atlas, Beyoğlu and Kadıköy movie 
theatres. 

Presenting many awards in various categories including the 
Golden Dolphin Awards to the best national and international 
movies, the festival collaborates with Festival Scope this year, 
a website closely followed by professionals. Thanks to this 
collaboration, the movies in the festival get the chance to have 
an international online premiere. The aim is also to increase the 
international visibility of the projects selected for Bosphorus 
Film Lab to be held in October 20-24 by broadcasting them 
in Festival Scope.
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JOKER

Joker’in Joker

Arthur Fleck

Arthur

JOKER

Joker
comedian named Arthur Fleck

Arthur,

 

Serinin ilk filminde “Uyuyan 
Güzel” masalının kötü karakteri 
Malefiz’in saf yürekli bir kadından 
taş yürekli birine dönüşmesinin 
hikâyesi anlatılıyordu. İkinci 
filmde ise Malefiz ile prenses 
Aurora’nın ilişkileri düzelmiştir 
ancak insanlarla periler arasındaki 
nefret sürmektedir. Aurora’nın 
Prens Phillip ile gerçekleşecek olan 
evliliği yaklaşırken beklenmedik bir 
karşılaşma yeni ittifaklara ve büyük 
bir mücadeleye yol açar. Joachim 
Rønning’in yönettiği filmde Malefiz’i 
Angelina Jolie, Aurora’yı da Elle 
Fanning canlandırmaya devam 
ediyor. Film 18 Ekim’de vizyonda!

Muhbir
Eski bir özel kuvvetler ajanı olan 
Pete Koslow karısını korumak için 
bir mücadeleye girişip hapse girer. 
Koslow’a iki FBI ajanı için muhbirlik 
yapması ve gizli yeteneklerini 
kullanarak New York’taki en güçlü 
suç patronu olan General’i devirmeyi 
kabul etmesi durumunda erken 
tahliye şansı verilir. Fakat Koslow’a 
özgürlüğünü kazandıracak gizli 
operasyon bir polisin ölümüne yol 
açtığında işler değişir ve Koslow 
kendini FBI ile mafya arasındaki 
çapraz ateşin ortasında bulur. 
Andrea Di Stefano’nun yönettiği 
ve başrollerini Joel Kinnaman, 
Rosamund Pike, Ana de Armas ve 
Clive Owen’ın paylaştığı film,  
25 Ekim’de gösterime giriyor.

Maleficent 2:  
Mistress of Evil
The first movie of the sequel, told 
the story of Maleficent the evil 
character in “Snow White” turning 
from a naive young women into 
a cold-hearted person. In the 
second movie, the relationship 
between Maleficent and princes 
Aurora has improved but humans 
and fairies still hate each other. 
As the wedding day of Aurora 
and Prince Phillip arrive, an 
unexpected encounter leads to 
new alliances and a great conflict. 
Directed by Joachim Rønning 
again Maleficent is portrayed 
by Angelina Jolie, and Aurora by 
Elle Fanning. The movie will be in 
theatres on 18 October!

The Informer
An ex-special ops agent, Pete Koslow 
tries to protect his wife but loses the 
fight and ends up in prison. Koslow 
is given the chance of early release 
on the pretext that he acts as an 
informant with his secret skills for 
two FBI agents in order to overthrow 
the General, the most influential 
criminal boss in New York.  However, 
when the top secret operation that 
would lead to Koslow’s freedom ends 
with the death of an officer, tables 
turn and Koslow finds himself in 
the crossfire between the FBI and 
the mafia. Directed by Andrea Di 
Stefano and starring Joel Kinnaman, 
Rosamund Pike, Ana de Armas 
and Clive Owen the movie will be in 
theatres on 25 October.
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THE GRE ATE ST PH OTO E X HIB ITION

Antonio Bolivar ve Eduardo Soto isimli 
iki İspanyol arkadaşın ilk defa 1984’te, 

“Maratón Fotográfico” adıyla Madrid Kent 
Konseyi’ne sunduğu proje, yıllar içinde önce 

İspanya’nın, ardından da dünyanın büyük 
kentlerine yayıldı. Bugün her kıtada 80’e 
yakın şehirde gerçekleştirilen, dünyanın 
en kapsamlı fotoğraf etkinliklerinden biri 

olan PhotoMaraton, Türkiye’deki ikinci 
yılını kutluyor. 12 Ekim’de Ankara’da, 19 

Ekim’de İzmir’de ve 2 Kasım’da İstanbul’da 
düzenlenen maratonun mottosu ise “Yürü, 

gözle, düşün, çek!”

Şehirlerin tanıtımına ve marka 
kentler yaratılmasına katkı sağlayan 

PhotoMaraton’lar, aynı zamanda fotoğraf 
sanatının yaygınlaşmasını ve sevilmesini de 
sağlıyor. Amatör veya profesyonel herkese 
açık olan etkinliklere fotoğraf makinesi ve 

cep telefonuyla katılmak mümkün.
photomaraton.com

Photomarathons in Three 
Metropolitans

The project entitled “Maratón Fotográfico” 
which was presented the City Council of 

Madrid first in 1984 by two Spanish friends, 
Antonio Bolivar and Eduardo Soto, initially 
spread to the metropolitans of Spain and 

then to the whole wide world. Today, held in 
around 80 cities on all continents, the most 

comprehensive photo event of the world, 
PhotoMarathon is celebrating its second year 

in Turkey. The motto of the marathon to be 
held on 12 October in Ankara, 19 October in 
İzmir and 2 November in Istanbul is, “Walk, 

observe, think and shoot!”

As well as contributing to the promotion 
of cities and creation of brand cities, 

PhotoMarathons also lead to a wider range of 
people appreciating the art of photography. It 
is possible to take part in these events open 
to amateur or professionals alike with photo 

cameras and mobile phones.
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icaf.com.tr
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CRISTINA BRANCO IN ISTANBUL

Fado pek çok dinleyici için, ağıtlar gibi hasret ya da 
çaresizlikle eşdeğer. Yıkmaya çalıştığınız bu imaj 
nedeniyle müziğe ilk başladığınız zamanlar tepkiyle 
karşılandınız mı?
O zamanlar, özellikle Fado’yu en yalın haliyle sevenlere 
değişik gelmişti. Ama müziğim her zaman saygı 
gördü. İnsanlar bu farklı sound’a alıştı, ben de müziği 
her zaman farklı bir yaklaşımla sundum. Özellikle 
son iki albümümün aldığı tepkiler, geribildirimler 
muazzam! 
Bu sektörde geçirdiğiniz 20 yılı aşkın zamanda 
müzik piyasasında nelerin değiştiğini 
gözlemliyorsunuz?
Neredeyse her şey değişti! Albümler artık satmıyor, 
müzik marketler birer müzeye dönüştü. Albümlerin 
orijinalliği ve tazeliği sadece birkaç gün sürüyor. 
Bugünlerde popülerlik algısı web’de başlıyor, bir anda 
orada patlıyor ve çok kısa sürüyor. Popüler olmak çok 
daha kolay. Ne kadar tuhaf ya da farklı olduğunuza 
bağlı! Dinleyiciler sürekli uyarılmak istiyorlar. Dijital 
platformlar, insanlara doğrudan ulaşmak konusunda 
çok iyi. Elbette bu dalgalarla mücadele ederken bir 
yandan müzik yapmak isteyenler için zorlu bir süreç. 
Bir şey yaratıp onu dünyaya sunduğunuzda nasıl bir 
etki yaratacağını, ne kadar uzağa gideceğini bilmek 
mümkün değil. 
İstanbul’a daha önce de geldiniz. Sizde nasıl bir 
izlenim bıraktı?
İstanbul’a çok güçlü bir tutku duyuyorum. Birçok 
kültürün kesişim noktası olduğu için çok zengin ve 
etkileyici. Boğaz ve kıyısı boyunca önüne serilen tüm 
şehir, semanın ve tasavvuf şiirinin gizemli ve yüce hali 
beni çok etkiliyor. Herhangi bir yere oturup insanları 
günlük telaşları içinde izlemekten çok zevk alıyorum. 
Kültürünüzden doğan muazzam bir enerji var ve etkisi 
bugün dahi sürüyor. 
İstanbul konserinizde dinleyicileri nasıl bir atmosfer 
bekliyor?  
Kendimizle, insanlarla ilgili hikâyeler anlatıp güzel 
vakit geçireceğiz. Aslında birbirimizden çok da 
farklı olmadığımızı anlamamızı istiyorum. Temelde 
içgüdülerimiz çok benzer. Duygularınızı harekete 
geçirecek birkaç beklenmedik sürpriz yapabilmek 
için enstrümanlar kullanıyoruz. Konserin genelinde 
“Menina” ve “Branco” albümümden şarkılar olacak.

Fado evokes and reflects feelings like longing and grief in many people but 
you aim to change this perception. What were the reactions like to your new 
approach when you first started to sing Fado?
At the time when I first started, it was strange for some, especially the purists, but 
my music has always been respected. People got used to the different sound and 
I’ve always presented different approaches.  Especially the responses to my last 
two albums have been awesome!
You have been in the music industry for over 20 years. What has changed in the 
market since the early years of your career?
Almost everything has changed! Records don’t sell anymore, the record shops are 
museums now, and the freshness and novelty of an album lasts less than a few 
days.  Nowadays the phenomena of popularity starts on the web, suddenly blows up 
and has a short life. It’s easier to become popular, depending on how awkward or 
how different you are. The audience needs constant stimulation. Digital platforms 
are the best ways to get to the heart of people today. It’s a challenge for those who 
want to make music while surfing the waves. Once you’ve created something and 
tossed it into the world, it’s impossible to know how far the ripples will undulate.
You’ve been to İstanbul before. What are your impressions about this city? 
I’m passionate about Istanbul and the confluence of cultures, it’s so rich and 
powerful! Then, the Bosporus and the way an entire city unfolds at its feet and finally 
the mysterious and transcendental sufi poetry and the whirling dervish dance.  I enjoy 
simply sitting somewhere and watching the people living their daily lives. The energy 
emanating from your culture is fascinating and still perdures today!
Could you please give us more insight into your Istanbul concert?
We will have fun telling a lot of stories about ourselves and about people. I want you 
to understand that we’re not that different and the basic instincts are pretty much 
the same. We will be using instruments to create a few unexpected surprises and 
to evoke your emotions. The concert will be based on my last two albums, “Menina” 
and “Branco”.

Fado müziğinin en güçlü seslerinden Cristina 
Branco 20 Ekim’de Cemal Reşit Rey’de vereceği 
konserinde insanlığa dair hikâyeleri bir kez daha 
müzikle yoğuracak.

Cristina Branco, one of the most powerful voices of Fado, will once again blend the 
stories of humanity with music in her concert at Cemal Reşit Rey on October 20.

CRISTINA BRANCO 

  RÖPORTAJ / INTERVIEW: HANDE ÇETİN ONGUN



asteriahotels.com

ASTERIA 
C L U B  -  B E L E K

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

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

ASTERIA 
B O D R U M  R E S O R T
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Modern Mitler
Evrenin sırlarını artık bilimle çözüyoruz. Ancak 

bunlar, eski insanlarınkinden daha bilgece 
çözümler mi? Bilim tarihi ve felsefesi profesörü 
Oren Harman, bilimle mitoloji arasında yakın bir 

ilişki kurduğu kitabında evrene dair açıklamalarını, 
insanın hakikati algılama çabasındaki 

âdetlerinden biri olan mitler yaratarak aktarıyor. 
Kitabı Türkçeye Ilgın Yıldız kazandırmış. 

saykitap.com

Evolutions
The bounds of the universe are now solved 
through science. However, are these wiser 

solutions than those of the ancient people? In his 
book, in which he establishes close ties between 

science and mythology, science historian 
and philosopher Oren Harman tries to convey 

elaborations on the universe by reeling myths, a 
habit of man who strives to perceive the absolute. 
The book is translated into Turkish by Ilgın Yıldız. 

Poetry is Comprised 
 

 

bounyayin.com
nazimhikmetmerkezi.com

P OETRY IS  
C OMPRISED  
OF TH E WORLD:  
N E W  S T U D I E S  O N 

Nina Berberova’nın 1936 tarihli eseri, Devrim 
sonrası Rusya’sında ünlü bir opera şarkıcısı 

olan Marya Nikolayevna ve onun zengin kocası 
ile Nikolayevna’ya Avrupa turnesinde piyanoda 

eşlik etmesi için işe alınan genç ve yetenekli 
Soneçka’nın oluşturduğu üçgende bir kıskançlık 
ve intikam hikâyesi… Eserin Türkçe çevirisi Roza 

Hakmen’e ait.
canyayinlari.com

The Accompanist
Nina Berberova’s novel dated 1936, is the story 
of jealousy and vengeance in a triangle formed 
of Maria Nikolaevna, a famous opera singer of 
post-revolutionary Russia, her rich husband 

and the young and talented pianist Sonechka 
hired to accompany Nikolaevna during her 
European Tour… The book is translated into 

Turkish by Roza Hakmen.

d Mitl

Avni Arbaş, Güzin Dino, Nâzım Hikmet,  
Abidin Dino, Vera Tulyakova, Paris, 1962 
© Murat Germen ve Cafer Türkmen
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Sekiz yaş ve üstü için Maggie Li’nin hazırladığı 
ve Onur Dizdar’ın çevirdiği bu kitap, çocukları 
böceklerin olağanüstü dünyasıyla tanıştırıyor. 
Çocuklar minik karıncanın inanılmaz gücünü 

keşfediyor, hangi böceğin roketle uzaya 
gönderildiğini öğreniyor ve zürafaya benzeyen 

bir böcekle karşılaşıyor.
esatis.tubitak.gov.tr

Bug Detective
Prepared for readers aged 8 and above by 

Maggie Li and translated by Onur Dizdar, this 
book introduces children to the extraordinary 

world of the creepy crawlies. Children find 
out about the incredible might of the tiny ant, 

learn which insect was sent to outer space in a 
rocket and meet a bug that looks like a giraffe. 

Prepared by masters of children’s literature 
Mavisel Yener and Aytül Akal, “Who 
Will Collect the Apples?” is an enjoyable 
wordless book on sharing. Only through 
illustrations, the book leaves the answer 
to the question as to how animals in the 
forest will be picking up the red apples on 
the tree branches to the imagination of the 
readers. Almost devoid of writing, the book 
leaves it up to the children to imagine how 
the narrative will unfold just by looking at 
the pictures. Ece Zeber has illustrated the 
40 paged book in each reading of which a 
different detail will be caught.

W H O WILL 
C OLL E C T 
TH E 
APPL E S?

Kitaplarında tekerlemeleri küçük okurlar için 
muzip birer öyküye dönüştüren Gülsevin Kıral, 
özellikle 8-11 yaş arası çocukların Türkçenin 
tadına varması için çalışıyor. Dil oyunlarıyla 

kurgulanan bu kitap, Sadi Güran’ın desenleriyle 
bezenmiş.

gunisigikitapligi.com

Would You Garlic The Cat? 
Transforming tongue twisters into appealing 

stories for young readers in her book, Gülsevin 
Kıral aims to help children aged 8-11 to enjoy 
Turkish. The book filled with puns is illustrated 

by Sadi Güran’s designs.

ELMALARI NASIL 
TOPLARSIN?

 

redhouse.com.tr
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darussafaka.org 
ipk.adimadim.org

 



DÜNDEN BUGÜNE VE 
GELECEGE...
Bize güvenen iş ortaklarımıza, gücümüze güç katan müşterilerimize ve 
değer yaratan çalışanlarımıza teşekkürlerimizle. 
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dalyancarettarun.com

RUNS BY NATURE: DALYAN CARETTA RUN

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
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Bodrum’a 
haftanın HER günü her şey dâhil 89,99 TL’den 
başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to BODRUM from İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport with Pegasus’ DAILY flights; all-inclusive 
prices start at 89,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

YÜZME TUTKUNLARI 

 

aquamasters.org

SWIMMING L OVER S  
MEET IN B ODRUM

th

The Bodrum Cup,  

30 yıldır aralıksız devam eden uluslararası 
yelken festivali American Hospital The 

Bodrum Cup, 31. yılında da dünyanın dört 
bir yanından binlerce yelkenciyi ve yelken 

meraklılarını 21-26 Ekim tarihlerinde 
Bodrum’a davet ediyor. Çoğunluğu klasik 

ve ahşap olan 150 yatın katıldığı The 
Bodrum Cup, organize ettiği konser ve 

etkinliklerle tercihini rüzgâr turizminden 
yana kullananlara masmavi sular üzerinde 

bir yelken yarışından çok daha fazlasını 
sunuyor.

bodrumcup.com

The Bodrum Cup is  

Organised continually for the last  
30 years, the international sailing festival 
31st American Hospital The Bodrum Cup 
invites thousands of sailors and sailing 
enthusiasts from all over the world to 

Bodrum on 21-26 October. Held with the 
participation of 150 yachts most of which 
are classic and wooden, The Bodrum Cup 
presents those who prefer wind tourism, 

much more than just a sailing competition 
over clear blue waters with the concerts and 

events it features.



Smile
all
the 
stay.

M A U R I T I U S   •   R É U N I O N   •   M A L D I V E S   •   C H I N A   •   T U R K E Y   •   V I E T N A M   •   U . A . E   •   I T A L Y   •  F R A N C E

All our hotels are in dreamlike settings, but if we can go the extra step, rest assured that  
we have what it takes to surprise you, over and over again, so you’ll keep wondering what’s next?
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KAPADOKYA’DA ÜÇ ZORLU PARKUR 

cappadociaultratrail.com

THREE CHALLENGING TRACKS IN CAPPAD O CIA 
th

12 Ekim’de düzenlenen Kaş Yarımadaton, 
Türkiye’nin en güney ucunda keyifli bir 
hafta sonu öneriyor. 12K ve 21K olmak 

üzere iki farklı seviyede düzenlenen koşular 
sporseverleri Antalya’ya davet ediyor. Kaş 

Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan yarışlar, 
Türkiye Atletizm Federasyonu ile birlikte 

IAAF kurallarına göre yapılıyor ve güzergâh 
Federasyon’un gözlemci ve temsilcileriyle 

birlikte oluşturuluyor.
kasyarimadaton.com

alivex.com

To be held on 12 October, Kaş Yarımadaton 
offers you an enjoyable weekend at the 
southernmost spot of Turkey. The runs 

categorized in two different levels, 12K and 
21K, invite sports lovers to Antalya. Starting 
from Kaş Cumhuriyet Square, the runs are 
organised in collaboration with the Turkish 

Athletic Federation according to IAAF rules and 
the course is designed by the observers and 

representatives of the Federation.
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adanalezzetfestivali.com

MEDITERRANE AN FE AST IN ADANA

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

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

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS
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coffeefestivalizmir.com

Evde mayalanan yoğurt mu, sanayi tipi 
üretim mi? Yoğurdun sağlığımıza faydaları 

neler? Hangi yemeklerle birlikte yoğurt 
tüketilmeli? Yüksek besin değeri ile soframızın 

vazgeçilmezleri arasındaki yoğurt, şimdi de 
uluslararası bir konferansta farklı yönleriyle 

masaya yatırılıyor. Gastronomi Turizmi 
Derneği’nin 1-3 Ekim tarihleri arasında 

İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre 
ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştireceği 

Dünya Yoğurt Konferansı, 10 farklı ülkeden 
katılımcılar ile akademisyenler, mutfak 

profesyonelleri ve üreticileri bir araya getiriyor. 
gastronomiturizmidernegi.com.tr

Home-made yoghurt or the industrially 
produced type? What benefits does yoghurt 

have for our health? With which dishes should 
you consume yoghurt? Essential to our tables 
with its high nutritional value, yoghurt is now 

put on the table at an international conference 
with all its aspects. The World Yoghurt 

Conference to be held by the Culinary Tourism 
Society in 1-3 October in Istanbul Lütfi Kırdar 

International Convention and Exhibition 
Center is bringing together participants, 

academicians, culinary arts professionals and 
producers from 10 different countries. 
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E AST E R BRE AD

 

Malzemeler
250 gramlık dört çörek için  
Maya için: 60 gr yaş maya,  1 su 
bardağı ılık su, 1 çorba kaşığı şeker

Hamur için: 1 kilo un, 4 yumurta, 
200 gr tereyağı, 350 gr şeker (1+¾ 
su bardağı), 250 ml süt (1+¼ su 
bardağı), 4 tatlı kaşığı mahlep, 2 tatlı 
kaşığı dövülmüş damla sakızı, yarım 
tatlı kaşığı tuz

Süslemek için: 50 gr file badem,  
1 yumurtanın sarısı

Ingredients
For 250 gr bun x 4 
Leaven: 60 gr fresh yeast, 1 cup warm 
water, 1 tbsp. sugar

Dough: 1 kg flour, 4 eggs,  
200 gr butter, 350 gr sugar  
(1+¾ cup water), 250 ml milk  
(1+¼ cup), 4 tbsp. mahalep,  
2 tbsp. ground mastic gum,  
¼ tbsp. salt

Topping: 50 gr sliced almond,  
1 egg yolk

Unu, tuzu, sakızı ve mahlebi 
yoğurma kabına koyun. Yaş 
mayayı derin bir kâsenin 
içinde ufalayın, şekerli ılık suyu 
ekleyin ve tahta kaşıkla ya da 
parmaklarınızla ezerek eritin. 
Kâsenin ağzını bezle örtün ve 
kabarıncaya kadar sıcak bir 
ortamda bekletin. 

İkinci bir kâsede 
yumurtalarla şekeri 
güzelce çırpın ve 
kenarda bekletin. Sütü 
hafifçe ısıtıp tereyağını 
ilave edin, ılındıktan sonra 
yumurta-şeker karışımına 
ekleyin ve kuvvetlice karıştırın. 
Kabarmış, göz göz olmuş mayayı 
azar azar, yoğurma kabındaki 
unla birleştirin. Malzemeleri 
önce tahta kaşıkla karıştırın, 
hamur toparlanmaya başlayınca 
yoğurmaya geçin.  

Hamuru yoğurma kabına ve 
elinize yapışmayan bir kıvama 
gelene kadar yoğurun. Yılbaşı 
çöreği gibi Paskalya çöreği 
de “sert un, güçlü kol ve 
sabır ister”. Pürüzsüz 
bir hamur için yaklaşık 
20 dakika yoğurmanız 
gerekecektir. Yapışkan 
hamur başta sizi biraz 
uğraştıracak. Sakın 
umutsuzluğa kapılıp un 
eklemeyin, yoğurdukça kendini 
toparlayacaktır. Hamur istenilen 
kıvama gelince kabın ağzını 
bezle örtün, battaniye ile sarın 
ve hacminin iki katı kadar 
kabarmasını bekleyin.

Güzelce kabarmış hamuru 
unlanmış tezgâha alın ve beş 
dakika kadar yoğurun, sonra 
dörde bölün. Böldüğünüz her 
parçayı tekrar üç eşit parçaya 
ayırın ve her parçayı yaklaşık 30 
santim boyunda bir şerit haline 
getirin. Üç şeridin uç kısımlarını 
birleştirin ve saç örgüsü şeklinde 
örün. Paskalya çöreklerini yağlı 
pişirme kâğıdıyla kapladığınız 
fırın tepsisine yerleştirin, yaklaşık 
yarım saat kadar dinlendirip 
kabarmasını bekleyin. Bu arada 
fırını 160 derecede ısıtın. Çörekler 
kıvama gelince az sütle çırpılmış 
yumurta sarısını sürün, bademleri 
serpiştirin ve turbo ayarındaki 
fırında 25 dakika pişirin.

Add the flour, salt, gum mastic 
and mahaleb into a kneading 
bowl. Crumble the fresh yeast in 
a deep bowl and add the warm 
water with sugar in it and melt 
the yeast in the water with the 
help of a spoon or by using your 
fingers. Cover the bowl with a 

linen cloth and keep it in 
room temperature until 

it leavens. 

In another bowl, whisk 
the eggs and the sugar 

well and place it aside. 
Heat the milk a bit and add 

the butter, when it is warm, add 
the egg-sugar mixture in it and 
stir. Slowly add the yeast into 
the ingredients in the kneading 
bowl. First use a wooden spoon 
and when all is mixed, start 
kneading.  

Knead the dough until it 
reaches a consistency where it 
neither sticks to the kneading 
bowl nor your hand. Much like 

the Christmas Cake the 
Easter Bread requires 

“coarse flour, strong 
arms and patience”. 
For a smooth dough, 
you need to knead 

about 20 minutes. The 
sticky dough will make 

your job difficult at first. Do 
not despair and add flour, it will 
tighten as you knead. When you 
get the desired consistency, 
cover the bowl with a linen 
cloth, wrap it in a blanket and 
wait for it to double in size.

Place the leavened dough on 
the counter you sprinkled with 
flour, knead and divide into 
four. Separate each one of 
the four pieces into three and 
make them into 30 centimetre 
long strips. Join the ends 
of the three strips and plait 
them. Place your dough on the 
tray you covered with baking 
paper, and wait for half an 
hour for them to puff up. In the 
meantime, heat the oven to 
160oC. When the dough gets 
to the right consistency, baste 
with the egg yolk whisked with a 
little bit of milk and sprinkle the 
sliced almonds on top and bake 
for 25 minutes on turbo mode.
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COME ON, EXTEND A HAND TO THEM!

Encander’in kuruluş hikâyesini ve çalışmalarını bizlerle 
paylaşabilir misiniz? 
Çocukluğumdan beri hayvanlarla özel bir ilişkim var. 
Ancak her şey 2011 yılında Melek adını verdiğim bir köpeği 
tedavi ettirip yürümesini sağladıktan sonra oldu. Bu 
süreçte travma geçirmiş, felçli, yaşlı ve tedavisi olmayan 
hastalıklara sahip sokak hayvanlarının gideceği bir yer 
olmadığı için ölüme mahkûm edilerek barınaklarda 
uyutulduğunu fark ettim. Ve bir gün daha yaşasalar da 
bu hasta hayvanların hayatlarının geri kalanında mutlu 
olabileceği bir ortam yaratmaya çalıştım. 2015 yılında, şu 
anda bulunduğumuz çiftlik alanını kiraladım ve sokaklarda 
yok olma korkusundan uzak zaman geçirmelerini, sevgi 
dolu ve temiz bir ortamda bakılmalarını sağlamaya 
çalıştım. Geçtiğimiz yıl ise Encander Yaşam Merkezi’ni 
kurdum ancak merkezdeki hayvan sayısı arttıkça hepsine 
yetişemeyeceğimizi gördüm. 
Encander sayesinde hayata tutunan ve iyileşen 
hayvanların sayısı nedir?
Encander Yaşam Merkezi’nde felçli, engelli, yaşlı, kanser 
ve dönüşü olmayan ya da hasar bırakan hastalıklara sahip 
321 köpek ile 125 kedimiz bulunuyor. Bizler yaklaşık dokuz 
yıldır felçli ve ağır hasta olan hayvanlarla ilgileniyoruz. 
Bu süreçte 1200’den fazla cana el uzatıldı. 100’den fazla 
felçli hayvanın yeniden yürümesi sağlandı. Ancak yürüyen 
veya tedavi olan hayvanların çoğu eskisi gibi tam sağlıklı 
olamadığından sahiplenme oranları oldukça düşük. 
Bu hayvanlara elini uzatmak isteyenler ne yapabilir? 
Felçli ve hasta hayvanların bakımı oldukça zor ve sağlam 
bir ruh hali gerektirse de yürüyen bir canın heyecanı, hayata 
tutunmuş bir hayvanın huzuru, bütün yükleri bir çırpıda 
ortadan kaldırıyor. Ancak yaptığımız iş sürdürülebilir değil. 
Bu yüzden ayni ve nakdi her türlü bağışla yaptığımız işi 
sürdürülebilir kılmak için çaba gösteriyoruz. Buradaki 
tek problemimiz beslenme değil. Bünyemizdeki canların 
buradan başka gidecek bir yeri yok ve biz de maalesef tek 
başımıza çözüm bulmakta zorlanıyoruz. Devlet ve özel 
kurumlar sesimizi duyabilirse ufak katkılarla da büyük 
farklar yaratabiliriz. Temizlik ürünleri ve tedavi sırasında 
kullandığımız malzemelerin yanı sıra hayvanseverler, 
bünyemizdeki hayvanlardan birinin koruyucu ailesi olup 
onun aylık masrafına katkıda bulunabilir. Böylece onların 
mutluluk ve huzuruna da ortak olabilir. Hayatları kısa olan 
bu canların yaşam kalitesine yönelik öneri ve projelere her 
zaman açığız. Ayrıca Vodafone ve Turkcell faturalı/faturasız 
hatlardan “3600”e “ENCANDER” yazıp SMS atarak 10 TL’lik 
bağışta da bulunabilirler.
encander.org.tr . @encandernegi 

Can you tell us how Encander was founded 
and explain what it does? 
Since my childhood, I have always had a special 
relationship with animals. However, everything 
started in 2011 when I got a dog, I named 
Angel, treated and enabled her to walk again. 
During this process, I became aware that the 
stray animals who have experienced trauma, 
are paralyzed, old and suffering incurable 
ailments, were sentenced to death and put to 
sleep in the shelters since they had nowhere to 
go. And I have tried to create an environment 
where these animals, even if they may have 
only one day left, could live in happiness for the 
rest of their lives. In 2015, I rented the farm 
we are now in, tried to give them some time 
without the fear of perishing on the streets and 
to take care of them in a clean environment 
full of love. And last year, I founded Encander 
Living Centre and realised that as the numbers 
in the centre increase, we will not be able to 
help them all.
In numbers, how many animals held on to life and healed thanks to Encander?
In Encander Living Centre, we have 321 dogs and 125 cats that are paralyzed, 
disabled, old, have cancer, are terminally ill or suffering ailments that leave them 
injured. We have been helping paralyzed or gravely sick animals for nearly nine 
years now. During that time, we extended our hands to over 1200 animals. More 
than 100 paralyzed animals were helped to walk again. However, most of the 
animals do not make a full recovery after being treated and starting to walk again, 
so the chances of finding a home for them is very low.
What can those who would like to extend their hands to these animals do? 
Even though it is really difficult to look after paralyzed and sick animals and 
requires a sound state of mind, the excitement of a walking being, the peacefulness 
of an animal who just had a new lease on life, make all your cares go away in an 
instant. However, what we are doing is not sustainable. That’s why, we are doing 
our best to collect all sorts of donations, in cash and kind. Our sole problem here 
is not just feeding them. Our animals do not have any other place to go to and 
we are finding it difficult to come up with solutions all on our own. If the state 
and private organizations lend an ear to our plea, we can make a huge difference 
with small contributions. Besides cleaning products and materials we use for 
treatment, animal lovers can become the protective families of the animals we are 
taking care of here and contribute to their monthly expenditures. This way, they 
can share in their peace and happiness. We are always open to suggestions and 
projects to improve the lives of these beings who do not have long to live. You can 
also send messages on your Vodafone and Turkcell postpaid/prepaid lines typing 
“ENCANDER” to “3600” and donate TRY10.

Şiddet gören, bakıma muhtaç, engelli ve yaşlı hayvanların 
bakımını üstlenen Encander, onlara daha uzun ve sağlıklı 
bir gelecek sağlamak için var gücüyle çalışıyor. Derneğin 
kurucusu Zühal Kadıoğlu’na Encander Yaşam Merkezi’ne 
nasıl destek olabileceğimizi sorduk. 

Taking care of abused, disabled and old animals in need of care, Encander is 
working with all its might to provide them with a long and healthy future. We asked 
Zühal Kadıoğlu, the founder of the association, how we can support the Encander 
Living Center. 
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“YOU CANNOT GIVE LIFE TO A CHARACTER  
THAT YOU DO NOT BELIEVE IN OR CANNOT DEFEND”

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

Yeni filminiz “7. Koğuştaki Mucize”nin hikâyesinden kısaca 
bahseder misiniz?

Memo

Memo
Memo

Bu bir baba-kız hikâyesi… İdama çarptırılan baba Memo ise çocuk 
zekâsına sahip! 

Memo

Sizin oynadığınız Aydın görece kötü bir adam ancak aynı zamanda 
acılı bir baba. Bu ikiliği nasıl yorumluyorsunuz? 

Can you give us a brief summary of your new movie “Miracle in Cell 
No.7”?

Memo

Memo
Memo

It is a father-daughter story… And the father, Memo who is 
sentenced to death has the intelligence of a child! 

Memo

Aydın, your character is a relatively evil man but he is also a grieving 
father. How do you comment on this dichotomy? 

 

PORTRE / Portrait
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“Seyahat ettikçe 

“As you travel you broaden your 
horizon. You become aware that you 
coexist with a lot of different cultures. 
And come to understand that this 
world is the ultimate blessing.”
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Son dönemdeki yapımlarda “yeni nesil kötü” 
karakterlerin nasıl kötüleştiğine dair daha ince 
işlenmiş bir hikâye izliyoruz. Onların bu dönüşümünün 
de izleyiciyi çektiğini düşünüyor musunuz?

İki sezondur Entropi Sahne’deki oyununuz “Ran”da 
Nâzım Hikmet’i canlandırıyorsunuz. Bu proje nasıl 
doğdu?

In the recent productions, we watch intricately woven 
stories on how the “new generation evil” characters 
have become evil. Do you think that the audience find 
this transformation appealing?

For the last two seasons, you are portraying Nâzım 
Hikmet in the solo act “Ran” on the Entropi Stage. 
How did this project take shape?

PORTRE / Portrait

SAHNE
“Burayı 2015’te tuttuk, 
2016’da sezonu açtık. 

Her özel tiyatro gibi 
zorluklar yaşıyoruz. 

Sanat zaten suya 
resim yapmak gibi. 

Aynı anda birçok 
egoyla uğraşmak, bir 

yandan da prodüksiyon 
maliyetini karşılamak 
zorundasınız. Buraya 

beş yıl süre tanımıştım, 
beşinci yıla varmadan 

daha az kaygısı olan bir 
tiyatro haline geldik. 

Bilinirliğimiz arttı, 
birçok insanın uğrak yeri 
olduk. Sahnesi olmayan 

pek çok tiyatroya 
ev sahipliği yaptık. 

Yönetmen ve oyuncu 
adaylarına destek 

olmaya devam ediyoruz. 
Bu sene de amacımız 

özellikle gençlere temas 
etmek.”

“We rented this place in 
2015, and opened the 
curtains in 2016. Like 
every private theatre 
we are experiencing 
problems. Art is like 

painting on water 
anyways. On one hand, 
you need to deal with 

a lot of ego, and on 
the other meet the 

production expenses. 
I had given this place 
five years, before we 

reached our fifth year, 
we turned out to be a 

theatre that did not have 
many concerns. We are 

more known; we became 
the hangout for many 

people. We hosted many 
theatre companies 
that do not have a 

stage. We continue to 
support director and 

player candidates. This 
year our aim is to make 
contact with the young 

people again.”
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You are also working as a theatre educator. Are young 
people interested in this job in a professional sense?
Social media has penetrated into our life. Now, 
everyone has a media outlet; everyone acts as 
the owner of a magazine or a TV channel. People 
design projects depending on the number of their 
followers. When we were young, we took the 
theatre actors as role models but now the young 
people imitate social media phenomenon. They 
want to make an appearance somewhere, to act in 
a series and get an offer for an advertisement. This 
is a pretty dangerous thing for theatre since theatre 
is a labour of love. If you are going to perform this 
profession for a lifetime, you must totally embrace 
it. Or else, in a society which consumes everything 
this fast, this profession will also be consumed.
Your touring calendar is pretty booked. You have been 
to many cities and continue to do so. Is there one that 
impressed you the most?
Göbeklitepe! The geography has such a mystical 
energy, I was not surprised that there was a wish tree 
there before the excavations! Our awareness of history 
before Göbeklitepe, was that people came together 
to seek shelter, and when they gathered together, 
agriculture began and then the religions came into 
play. It is a place that lays this theory to waste. Being 
there and thinking about what would have been 
experienced 12 thousand years ago, reminds us that 
the world hold secrets beyond our wildest guesses and 
that we are a tiny speck in an astronomical universe.

Tiyatro eğitmenliği de yapıyorsunuz. Gençlerin bu 
mesleğe profesyonel ilgisi ne yönde?

Turne takviminiz oldukça yoğun. Çok fazla kente 
gittiniz, gitmeye de devam ediyorsunuz. Özellikle 
etkilendiğiniz bir yer oldu mu?

“Tiyatro 500 sene önce 

ama hiçbir zaman 
eskimiyor. Sahne insana 

“There was theatre 500 years ago, and 2000 
years ago too. It changes, gets renewed but never 
grows old. The stage is a mirror that strips the 
humans to the core. And both as a player and an 
audience we need to understand what is this thing 
we call human.”
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Seyahat travel
TRAVEL NOTES FROM TURKEY AND THE WORLD

PARIS IN AUTUMN



66 PEGASUS _
 
Ekim / October  2019

SEYAHAT /  Travel

66 PEGASUS _
 
Ekim / October  2019



Ekim / October  2019 _
 
PEGASUS    67

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
BOLONYA’ya haftanın HER günü her şey 
dâhil 49,99 USD’den başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.

You can fly to BOLOGNA from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights; 
all-inclusive prices start at 49,99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan BOLONYA’ya 
vergi ve ek ücretler hariç 
4900 BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

You can fly to BOLOGNA from 
İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport by using 4900 
BOLPOINTS, excluding taxes 
and charges.

4900 
BOLPUAN
BOLPOINTS
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BOLONYA
TONUNA UZANAN SOKAKLARIYLA BOLONYA, 

With its streets stretching along in red, orange, 
yellow and one thousand and one shades 
of pink, Bologna is appealing not only for its 

This multi-layered city which you can explore 

Glamorous ItalIan 
BOLOGNA

 YAZI / TEXT:  GÖKHAN KUTLUER
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Basilica of San Petronio



Çağrı Merkezi: 0850 808 2 101       iletisim@a101.com.tr       www.a101.com.tr



74 PEGASUS _
 
Ekim / October  2019

SEYAHAT /  Travel

Bolonya Lezzetleri

Tortellini tagliatelle 
al ragù mortadella



ABONE www.groupmedya.com/index.php/iletisim/
DİJİTAL KÂŞİFLERİN VAZGEÇİLMEZ ADRESİ nationalgeographic.com.tr’yi ziyaret edin

N A T I O N A L  G E O G R A P H I C  T Ü R K İ Y E

B A Y İ L E R D E
E K İ M  S A Y I S I
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Tagliatelle al ragù

Tagliatelle pasta 
fresca

ragù bolognese tagliatelle için 

tagliatelle

SEYAHAT /  Travel

KRUVASANIN 

Bolonya günün her saati 
gezilebilecek şehirler arasında. 
Bunu elbette ki şehrin güvenli 
oluşu, sokaklarının güzelliği ve 
üniversiteli nüfusun yoğunluğu 

ile açıklayabiliriz ancak size 
ufak bir sır daha vereceğim. 

Bolonya’nın neredeyse 
tamamına servis yapan, üç 

kuşaklık bir aile işletmesi olan 
Secret Bakery isimli fırına 

mutlaka uğrayın. Ancak öyle 
sabah saatlerinde değil; gece 

saat 01:00’dan sonra... Via 
Borgonuovo’da yer alan ve 

genellikle gece saat 01:00’de 
(bazen saat 02:00’de) ufacık 
penceresinden servis yapan 

bu fırından hayatınızda 
yediğiniz en iyi kruvasanlardan 

birini alacağınızı garanti 
edebilirim. Fıstıklı, fındıklı, 

çikolatalı… Siz nasıl isterseniz 
öyle yapılıyor ve sıcak sıcak 

elinize tutuşturuluyor. 

On the trails of  
the croissant

Bologna is among the cities 
that you can visit all day 

round.  We can, of course, 
explain this by saying it is 
safe, has beautiful streets 

and an abundance of 
university students. However, 
I will give you a small secret. 

Do drop by Secret Bakery, 
a three generation baker 

family’s bakery that serves 
almost all of Bologna. Though 

not in the morning but late 
at night after 01:00... I can 
guarantee that you will be 
tasting the best croissant 
you’ve ever had in your life, 
generally served at around 
01:00 (and sometimes at 
02:00) from a tiny window 

of this bakery which is on Via 
Borgonuovo. With Pistachio, 

hazelnut, and chocolate… It is 
made the way you like it and 
handed to you fresh out of 

the oven. 

Bolognese Culinary Delights
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
PARİS’e haftanın HER günü her şey 
dâhil 59,99 USD’den başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.

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

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan PARİS’e 
vergi ve ek ücretler hariç 
7700 BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

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

7700 
BOLPUAN
BOLPOINTS
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Sonbaharda  

PARIS
IN AUTUMN

 YAZI / TEXT:  PINAR SARIOĞLU
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“Mona Lisa”, “Semadirek 
Nike’si”, “Milo Venüs’ü” 

Visiting the Louvre Museum which houses countless 
masterpieces including “Mona Lisa”, “The Winged 
Victory of Samothrace”, “Venus de Milo” you’ll never 
really have enough time. Marking the works of art, 
you want to see, you can have a tour on your own to 
make your visit more efficient.

Louvre Müzesi
Louvre Museum
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Tadilatta bile olsa Notre Dame Katedrali’ne 
uzaktan bakmak, Victor Hugo’nun ölümsüz 

Even though it is being repaired, seeing the Notre Dame Cathedral from a far, 
recalling Quasimodo and Esmeralda, the immortal heroes of Victor Hugo, is an 
enchantment of Paris. 
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Her adımda bir filmden, kitaptan ve şiirden izler 
taşıyan Paris, bu sonbaharda da, Hemingway’in 

“Paris bir şenliktir” sözünü doğruluyor. 
2002’den bu yana kutlanan ve sanata adanan 

bir gün olan Beyaz Gece (Nuit Blanche) 
isimli etkinlik için takvimler bu yıl 5 Ekim’i 

gösteriyor. Bu tarihte Paris, büyük bir sergi ve 
performans alanı haline geliyor. Konserler, havai 

fişek gösterileri ve sokak performanslarıyla 
desteklenen etkinlikte gece boyunca birçok 

müze ve galeri ile toplu taşıma ücretsiz. 
Ekim ayının bir diğer önemli etkinliği ise 

17-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 
Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı (FIAC). Şehrin 

sembol yapılarından, Art Nouveou kimliğiyle 
dikkat çeken Grand Palais’ın ana mekân olarak 

seçildiği fuar kapsamında onlarca ülkeden, 
binlerce sanatçının çalışması sanatseverlerle 
buluşuyor. Etkinlikler Grand Palais’la da sınırlı 

kalmayıp şehrin farklı noktalarına yayılıyor. 

Paris in October
Carrying a trace of a movie, a book or poem in 

every step, Paris verifies Hemingway’s “Paris is 
a festival” utterance again this year. Celebrated 

since 2002, a day dedicated to the arts, the 
event called White Nights will be held on 5 

October this year. On this date, Paris turns into a 
huge exhibition and performance space. During 

the event filled with concerts, firework shows 
and street performances, public transport to 

many museums and galleries is free of charge. 
One other important event in October is the 
International Contemporary Art Fair (FIAC) 
held on 17-20 October. Within the scope of 

the festival, the main venue of which is Grand 
Palais, another landmark of the city that 

draws the attention with its Art Nouveau style, 
thousands of artists’ work is presented to art 
lovers. However, the events are not limited to 

the Grand Palais, and expands to other venues 
around the city. 

Grand Palais
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Görkemli Saray
Sumptuous Palace

th

Derin malzeme bilgisi ve 
sos kullanımıyla Fransız 

mutfağının dünya genelinde 
haklı bir şöhreti var. Soğan 
ve et suyu ile hazırlanan ve 

gravyer peyniriyle servis edilen 
soğan çorbası, ördek budunun 

kendi yağında ağır ağır 
pişirilmesiyle yapılan confit de 
canard, kırmızı etin özel soslar, 

et suyu ve taze sebzelerle 
pişirildiği boeuf bourguignon 

ve salyangoz yemeği escargot, 
Fransa’nın geleneksel 

tatları arasında. Paris, aynı 
zamanda tatlılarıyla da tam bir 

gönülçelen. Elmalı tart tarte 
tatin, adını mimariye borçlu 

olan, çikolatanın ve bisküvinin 
uyumunu yansıtan rokoko, 

her biri gerçek bir sanat eseri 
gibi görülen éclair (ekler) Paris 

seyahatinize tat katabilir. 

Parisian Delights
With its in-depth know-how 

of ingredients and use of 
sauces, the French cuisine 
has a rightful fame around 
the world. The onion soup 

prepared with onions, broth 
and gruyere cheese; confit de 

canard, cooked by braising 
duck leg; boeuf bourguignon 
in which red meat is cooked 
with special sauces, broth 
and fresh vegetables and 
escargot, the snail dish 

are among the traditional 
delicacies of French cuisine. 
Paris also does not cease to 
amaze with its desserts. The 
apple pie tarte tatin; rococo, 
the epitome of the harmony 

of chocolate and biscuit 
named after an architectural 
style; and the éclair, each one 

of which can be considered 
a work of art, can add zest to 

your tour of Paris. 



EKİM SAYISI 
BAYİLERDE

HERKESE
HEDİYE

SAHİL 
KURTLARI
BU SIRA DIŞI KURTLAR DENİZ KIYISINDA YAŞIYOR!

 KKTC Fiyat›: 13 TL

2POSTER

HEDİYE

NATG OKIDS

A INDA!

EJDERHALAR 
HAKKINDA 
HER ŞEY

KÖPRÜ
ALTIN

KOSTÜM GİYEN 
HAYVANLAR

TÜRK

15

NESİ VAR?
OYUNU
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan MÜNİH’e haftanın HER günü 
her şey dâhil 49,99 USD’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to MUNICH from İstanbul Sabiha Gökçen Airport with 
Pegasus’ DAILY flights; all-inclusive prices start at 49,99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS
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Münih Eski Kenti’ne rokoko ve barok üsluplar 

ile Meryem Ana Kilisesi (Frauenkirche) hemen göze 

16. Aziz Michael Kilisesi (Michaelkirche) ise 

Geleneksel  
ve Modern  

 YAZI / TEXT: HANDE ÇETİN ONGUN

th

seeing.

Traditional  
and Modern 
MUNICH 
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Drawing attention with the picturesque landscapes created by 
Kura River running through, its cosmopolitan fabric, eclectic 
architecture and local culinary delights, Tbilisi is experiencing 
a Bohemian Renaissance in the recent years according to travel 
experts. The restoration of rundown buildings into art galleries, 
hotels, restaurants or vintage shops, giving them a new lease on 
life, makes the city appealing to especially young wanderers.

THE  HE ART OF SOUTH C AUC ASUS

TBILISI

VINTAGE

  YAZI / TEXT: HANDE ÇETİN ONGUN
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
TİFLİS’e haftanın HER günü her şey 
dâhil 45,99 USD’den başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.

You can fly to TBILISI from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights;  
all-inclusive prices start at 45,99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

Efsaneye Göre… 
Kral Vakhtang Gorgasali bir gün 

avlanırken, atmacasını bir sülünün 
peşine salmış ancak iki kuş da ortadan 
kaybolmuş. Bir süre sonra ikisinin de 
ılıcaya düştüğünü görmüşler. Kral o 

bölgede bir kent kurulmasını emretmiş ve 
kente “sıcak” (tbili) anlamına gelen Tbilisi 

ismini vermişler.

Tiflis’in simgesi Kartlis Deda Anıtı 
1958’de, kentin kuruluşunun 1500. 

yıldönümünde Sololaki Tepesi’ne dikilmiş. 
Tiflisli heykeltıraş Elguja Amashukeli’nin 

tasarladığı 20 metre yüksekliğindeki 
kadın figürü bir elinde misafirleri için 

şarap kadehi, diğerinde ise düşmanlarına 
karşı kılıç tutuyor.

Sülfür banyoları ile botanik bahçeleri 
arasındaki sarp yamaçta yükselen 

Narikala Hisarı, 4. yüzyılda kurulup zaman 
içerisinde genişletilmiş. Moğolların “Narin 

Kala” dedikleri kalenin içinde, süslü 
freskleriyle İncil’den ve Gürcü tarihinden 
hikâyeler anlatan Aziz Nikola Kilisesi yer 

alıyor.   

One day, when King Vakhtang Gorgasali 
was hunting, he set his falcon to 

chase a pheasant; however, both birds 
disappeared as if they’d vanished into 

thin air. Then it was found out that they 
both had fallen into the hot springs. The 
king gave orders to setup a city in this 
region and the city was named Tbilisi 
derived from tbili meaning “warm”.

The landmark of Tbilisi¸ Kartlis Deda 
Monument was erected on the top 
of Sololaki Hill in 1958, the year the 

city celebrated its 1500th anniversary. 
Designed by Tbilisian sculptor Elguja 

Amashukeli, the 20 metres high statue of 
a woman, holds a wine cup in one hand 
for her guests and a sword in her other 

hand to fend off her enemies.

Rising on the escarpment between the 
sulphur baths and the botanic gardens, 

Narikala Fortress was built in the 4th 
century and was expanded in time. 

Referred to as “Narin Kala” by Moghuls, 
the fortress houses the St. Nicholas 

Church featuring ornate frescoes 
depicting scenes from the Bible and the 

history of Georgians.    
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Tiflis’te yapılacaklar listenize mutlaka 
sülfür banyosunu da ekleyin. Kura 

Nehri’nin kıyısında, Narikala Hisarı’nın 
yamaçlarındaki Abanotubani’de yer alan 
hamamlar, yüzyıllardır sülfürlü sularıyla 

Gürcülere sağlık veriyor. Hamamları 
burnunuza güvenerek kolaylıkla 

bulabilirsiniz.

Kentin simgelerinden Metekhi Kilisesi, 
5. yüzyılda inşa edilmiş. Günümüzdeki 

görünümüne 13. yüzyılda kavuşan kilise, 
bir dönem hapishane olarak kullanılmış 
ve mahkûmları arasında Gorki ve Stalin 
gibi ünlü isimler yer almış. Şimdilerde 

kilisenin manzarasına Vakhtang 
Gorgasali’nin atlı heykeli eşlik ediyor.

Adını Gürcü şair Shota Rustaveli’den 
alan Rustaveli Bulvarı, yaklaşık 1,5 km 
boyunca uzanıyor. Parlamento, Ulusal 

Opera ve Bale Tiyatrosu, Ulusal Bilimler 
Akademisi de dahil pek çok önemli yapı 

ile sevimli sokak heykellerinin sıralandığı 
ağaçlıklı bulvar, turistlerin Eski Şehir’den 

sonraki ikinci durağı.

Oldukça zengin bir mutfağı olan 
Gürcistan’da öne çıkan lezzetler, irice bir 
mantı olan hınkal (khinkali), yumurtalı-
peynirli pide olan haçapuri (khachapuri) 
ve etli pirinçli geleneksel Gürcü çorbası 

harço (kharcho). Özel soslarla servis 
edilen barbekü tavuk ve dana etlerini de 

mutlaka denemelisiniz.

You certainly must try khinkali, a 
rather large dumpling; khachapuri, 

the egg and cheese yeast bread; 
kharcho, the traditional Georgian 

soup prepared with meat and rice. 
The grilled chicken and veal served 

with special sauces is another must 
try of the rich Georgian cuisine.

Add the sulphur baths to your Tbilisi 
bucket list. Located at Abanotubani 

on the slopes of the Narikala 
Fortress situated on the banks of 
Kura River, these baths have been 
healing Georgians with sulphurous 
waters for centuries. You can find 

the baths easily by trusting  
your nose.

One of the landmarks of the city, the 
Metekhi Church was built in the 5th 

century. Taking its current form in the 
13th century, the church has served as a 

penitentiary for some time, and among its 
famous convicts were the likes of Gorky 

and Stalin. Nowadays, the landscape 
of the church also features Vakhtang 

Gorgasali’s equestrian sculpture.

Named after Shota Rustaveli, the 
Rustaveli Boulevard stretches for about 

1.5 kilometres. Housing the House of 
Parliament, National Opera and Ballet 

Theatre, National Academy of Sciences 
and many buildings of significance, this 
boulevard where the street sculptures 
and trees are lined side by side, is the 

second stop for tourists after the old city.
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İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan GAZİANTEP’e haftanın 
HER günü her şey dâhil 109,99 TL’den 
başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

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

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS İstanbul Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan GAZİANTEP’e 
vergi ve ek ücretler hariç 
3000 BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

You can fly to GAZİANTEP 
from İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport by using 3000 
BOLPOINTS, excluding taxes 
and charges.

3000 
BOLPUAN
BOLPOINTS

JOURNEY TO TASTE IN 

 YAZI / TEXT:  TÜRKAN DOĞAN
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The Source of Taste: The Climate and  
Fertile Lands
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Tarih boyunca pek çok 

 
 

20-30 metre mesafede bulunan 

baharatlara, yemeni ve 

Hosting many civilizations throughout history, on the 
course of important trade roads, Gaziantep is also 
impressive with its old bazaars and inns. At the city 
centre, in the marketplaces that are about 20-30 
meters apart, there is a large variety of products 
ranging from copper works to spices, to yemeni and 
rawhide sandals and souvenirs. 
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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
14 Para. 1 BGB). All prices are unit prices and are net prices plus applicable statutory value added 
tax. Only while stocks last. Price changes and errors excepted. Products shown may differ from the 
actual products. Decoration not included.

Tea cooker - 13 litres
TEKK13 - € 72,90

To the online shop!

Code: AZ1910           
* Code valid until 31.10.2019

Pizza oven - 4+4 x 20 cm
PDKG20S - € 259,90

Espresso / coffee maker
KMCF2 - € 1.146,90

Coffee grinder
MC1T-GREY - € 214,90

Gas cooker - Ø 250 mm
GKOZ250 - € 229,90

10% 
 DISCOUNT 
 RABATT 

WEKB-BE - € 138,90
Contact grill - grooved

KGKB100 - € 125,90

Kebab grill 1 burner - max. 5 kg
DOK1 - € 249,90
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Gaziantep müze, tarihi alan ve çarşılarıyla da mutlaka 
görülmesi gereken şehirler arasında. Şehrin ünlü 
simgesi Zeugma Mozaik Müzesi, “Çingene Kızı”, 

Zeugma Antik Kenti’nden kaçırılarak ABD’de sergilenen 
ve Türkiye’ye geri getirilen “Çingene Kızı” mozaiğine 
ait kayıp 12 eksik parça, yaklaşık 150 metrekarelik 

duvar resmi ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda 
bulunan mozaikleriyle dikkat çekici. Labirenti andıran 
sokaklarında Gaziantep’teki taş işçiliğinin mükemmel 
örneklerinin sergileyen Bey Mahallesi’nde ise şehrin 

geçmişine tanıklık edilebilir. Tarihi mahalle, günümüzde 
Atatürk Anı Müzesi, Oyuncak Müzesi, Ali İhsan Göğüş 

Müzesi ve Gaziantep Araştırma Merkezi’ne ev sahipliği 
yapıyor. 

The Symbol of the City:  
Zeugma Mosaic Museum 

Gaziantep museum, is among the cities you certainly 
must see with its historical sites and bazaars. The 

famous symbol of the city, Zeugma Mosaic Museum 
is impressive with the “Gypsy Girl”, its twelve missing 

pieces reclaimed after being smuggled from the 
Zeugma Ancient City and being on display in the USA, 
a mural of about 150 sqm, and the mosaics found on 

the villas by the banks of River Fırat. And in the Bey 
Neighbourhood which exhibits the perfect examples 

of stone masonry on the labyrinth like streets of 
Gaziantep, you can bear witness to the past of the city. 
Today, the historical neighbourhood, is hosting Atatürk 
Remembrance Museum, Toy Museum, Ali İhsan Göğüş 

Museum and Gaziantep Research Centre. Bey Mahallesi / Bey Neighbourhood
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The Feast of Food



Geleneksel Türk usulüne göre, 
g ş

EMRE Kangal Sucuk.

LEZZET, KALI
.
TE SEMBOLÜ

www.egetuerk.de

YARIM ASIRDAN BERI
.
 KALI

.
TE, 

GÜVEN VE LEZZETI
.
N SEMBOLÜ

EGETÜRK 
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lifestyle
TIPS FOR A BETTER LIVING

A JOURNEY TO IRAN
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A Journey on the Trails of Persian Artists 
by Nedim Gürsel

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

Lifestyle

Mehdi’yi Beklerken geçtiğimiz yıl çıktığınız İran 
yolculuğunu esas alıyor. Bu yolculuk fikri nasıl 
doğdu?

Magma

Magma

İran’a ilk gidişiniz miydi? 
 Atlas 

Waiting for the Mahdi is based on your journey to Iran 
last year. How did you come up with that idea?

Magma

Magma

Was it your first time in Iran? 

Atlas
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Lifestyle

Kitabınıza niçin bu ismi verdiniz?

Mehdi’yi Beklerken

İran’ın sizi en çok şaşırtan tarafı ne oldu?

Why did you give this name to your book?

Waiting for the Mahdi

What surprised you the most in Iran?

SON FASIL
Yeni bir metin üzerinde 

çalışıyor musunuz?
Bu aralar “Son Fasıl” diye 
bir kitap yazıyorum. Beni 
etkileyen ünlü yazarların 

son yıllarını ya da son 
anlarını anlattığım bir 
kitap olarak. Örneğin 
Tolstoy 80 yaşında, 

karısından kurtulmak 
için evden kaçıyor ve bir 

tren istasyonunda ölüyor. 
Dev bir yazar, 80 yaşında 

karısıyla sorunlarını 
halen çözememiş ve 

kurtuluşu bir istasyona 
sığınmakta bulmuş. Tüm 
bu konular ilgimi çekiyor.

FINAL CHAPTER
Are you working on a 

new text?
I’m writing a book 

entitled “Final Chapter” 
(Son Fasıl).  It is a book 
on the last years or final 
moments of the famous 
authors who have left an 

impression on me. For 
instance, Tolstoy runs 

from home at the age of 
80, to get away from his 
wife and dies in a train 
station. A great writer, 

at the age of 80 was not 
able to tackle his marital 

problems and finds 
solace in seeking refuge 
in a train station. These 

really interest me.

Persepolis 
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Rotanız Tahran, Meşhed, Nişabur, Tus, Şiraz, Persepolis, 
İsfahan kentlerini kapsıyor. En çok hangi kentten 
etkilendiniz?

Son dönemde gezi yazılarınızda Fas, Ukrayna, İsviçre de 
dahil bir çeşitlilik görüyoruz. Bu kadar sık seyahat etme 
olanağı bulabiliyor musunuz?

Your course covered the cities of Tehran, Masshad, 
Nishapur, Tus, Shiraz, Persepolis, and Isfahan. Which city 
left on you the most indelible impression?

In the recent past, your travel writing features variety 
including Morocco, Ukraine, and Switzerland. Do you get 
the chance to travel this often?



112 PEGASUS _
 
Ekim / October  2019

Yapmış olduğunuz tüm seyahatleri göz önünde 
bulundurduğunuzda nerelerin ismi yeniden anılmaya 
değer?

Hayatlar

Gezilerinizi anlatan kitapları birer rehber kitap olarak 
düşünebilir miyiz?

When you think of your previous journeys, which are 
worth a mention?

Can we think of your books about your travels as guide 
books?

 

50 yıldır yaşadığınız Paris’in sizin için anlamı nedir?
Başka kültürleri, başka coğrafyaları Paris sayesinde keşfettim çünkü dünyaya 
açık bir kent. Paris beni dünyayla tanıştırdı. Bütün bu yolculukları bana Paris 

bağışladı. Ben hep büyük kentleri sevdim. Birkaç günlüğüne bir sayfiyeye gitsem 
de hemen kalabalığı özlerim. Paris benim için uğradığım kahveler, Le Monde 

gazetesini okuduğum parklar, kütüphaneler demek. Küçük, güzel keyifleri olan 
bir kent. Kitaplarıma da girdi ister istemez. Paris meraklılarına öykü kitabım 

Tehlikeli Sevişmeler’i tavsiye ederim. 

“PARIS INTRODUCED ME TO THE WORLD”
What does Paris where you’ve been residing for 50 years mean to you?

I discovered other cultures and lands thanks to Paris since it is a city that embraces 
the world. Paris introduced me to the world. Paris granted me all of these journeys. 

I always loved metropolitans. Even when I visit a coastal town for a few days, I 
immediately start missing the crowds. To me, Paris is the cafes I frequent, the parks 
where I read Le Monde and libraries. A city that has small but delectable pleasures 
to offer. It unavoidably found its way into my books. I recommend my short story 

book Risky Hanky Pankies (Tehlikeli Sevişmeler) to Paris lovers. 

Lifestyle

Nedim Gürsel’in 
Mehdi’yi 

Beklerken
etiketiyle raflarda… 

Nedim Gürsel’s latest 
book Waiting for the 
Mahdi

Nedim Gürsel’in





Your horoscope for OCTOBER says that...

Bu ay sizin açınızdan cesaret verici gelişmeler 
söz konusu. Ay ortasında gerçekleşecek 
dolunay her zamankinden daha hızlı ve kararlı 
hareket etmenize ve girişimlerinizin bir şekilde 
sonucunu almanıza vesile olabilir. 28 Ekim 
yeniayı da bir maddi riskin, yatırımın, maddi bir 
alacak-verecek hikâyesinin tetikleyicisi olabilir.

This month there are encouraging 
developments for you. The Full Moon 
mid-month can lead you to act fast and 
determined and yield the results for your 
efforts. The New Moon on 28 October can 
trigger a story of financial risk, investment or 
assets and liabilities.

Bu ay karşı 
karşıya gelmeler 
ve önceliklerin 
çatışması dengeleri 
bozabilir. Aman 
dikkat! 14 Ekim’deki 
dolunay evliliğiniz 
ve eşinizle ilgili bazı gelişmeler 
yaşanmasına vesile olabilir. 28 Ekim 
yeniayı da maddi konular ve elde 
ettiğiniz değeri artırmak konusunda 
bir yeni bir yolun açılmasını 
sağlayacak.

This month, pitching against one 
another and a conflict in priorities 
can upset the scales. Be careful! 
The Full Moon on 14 October 
can lead to some developments 
regarding your marital life and 
spouse. The New Moon on 28 
October will pave a new way to 
increase your financial gains.

14 Ekim’de yaşanacak olan dolunay bir 
arkadaşınız ile gerginlik yaşamanıza sebep 
olabilir. Huzurunuzu ön planda tutarak 
hareket etmeli ancak verdiğiniz tavizin 
dozunu ayarlamalısınız. 28 Ekim yeniayı da 
yeni bir iş ya da görevin başlangıcı olabilir, 
günlük işlerinize yeni bir düzen getirebilir.

The Full Moon on the 14 October can lead 
you to experience tension with a friend. You 
should prioritize your peace of mind and the 
dose of the compromise you are making. The 
New Moon on 28 October can be the start 
of a new job or task, you may have a new 
arrangement when it comes to your daily 
routine.

14 Ekim’de gerçekleşecek dolunay 
çocuklarla ya da aşk hayatınızla alakalı 
konularda alınması gereken kararları 
gündeme getirebilir. Bir konuda ön plana 
çıkmanın ya da çıkamamanın gerginliğini 
yaşayabilirsiniz. 28 Ekim yeniayı da 
rutininizden sıyrılıp kendinizi keşfetmeye 
hizmet edecek bir şeylerin başlangıcı 
olabilir. 

The Full Moon on 14 October can bring 
decisions that need to be taken regarding 
children or love life. You may feel the 
tension of coming to the forefront or not 
being able to do so regarding a matter. The 
New Moon on 28 October can be the start 
of things that will take you out of that rut 
and serve you to self-explore.

14 Ekim’deki dolunay işlerin gerginliği, 
yetiştirilmesi gereken şeylerin stresi, 
sağlık açısından yapılması gerekenler, iş 
arkadaşlarıyla ilişkiler açısından tetikleyici 
olacak. 28 Ekim yeniayı burcunuzda 
gerçekleşecek. Beklettiğiniz işler ve girişimler 
için motive olmaya ihtiyacınız olabilir.

The Full Moon on 14 October can trigger 
tensions at work, the stress of deadlines, 
what needs to be done for health and 
relationship with colleagues. The New Moon 
on 28 October will be in your sign. You may 
need to be motivated for the tasks and 
endeavours that you had shelved.

KOÇ I ARIES

TAURUS

SCORPIO

GEMINI

SAGITTARIUS

LIBRA

Ay ortasındaki dolunay ile birlikte normal 
şartlarda kaygısını yaşadığınız için harekete 
geçemediğiniz bazı şeyler kendi isteğinizle 
olacak ya da gıyabınızda tetiklenecek gibi 
görünüyor. 28 Ekim yeniayı da evlilik hayatınız 
veya ikili ilişkilerinizle alakalı bazı yeni 
gelişmelerin yaşanmasına vesile olabilir. 

With the Full Moon mid-month, it seems that 
some of the things that you could not act upon 
out of anxiety, will cater to your will and unfold 
regardless. The New Moon on 28 October can 
lead you to some new developments regarding 
your marital life or bilateral relations. 
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BURÇLAR
H o r o s c o p e Your horoscope for OCTOBER says that...

Çıktığınız bir yolculuk üzerinizde beklediğinizden 
daha yoğun bir etki yaratabilir. 14 Ekim’deki 
dolunay akademik çalışmalar ve alınan ya da 
verilen bir eğitimin sonucunu görmek açısından 
dikkat çekiyor. 28 Ekim yeniayı da ev değişikliği, 
taşınma ya da ailevi konularda alınacak bazı 
kararlarda tetikleyici olacak.

A journey you will be setting out may leave a 
greater impression on you than you’d expected. 
14 October, comes to the fore as a date ideal to 
see the result of a training you delivered or took. 
The New Moon on 28 October will be triggering a 
change at home, move or some decisions to be 
taken regarding family matters.

Bu ay ısrarcı ve saldırgan tavırlardan 
kaçınmanız şart. 14 Ekim’deki dolunay iş ve 
mesleki alandaki deneyimler açısından bazı 
gelişmeleri beraberinde getirecek. Yönetim ve 
otorite ile olan gerginliklere dikkat. 28 Ekim 
yeniayı da özel hayatınızda bazı dinamiklerin 
gelişmesine vesile olabilir. Çocuk konusu 
ve buna dair haberler bir şekilde gündeme 
gelebilir.

You need to abstain from displaying persistent 
and aggressive attitudes this month. The 
Full Moon on October 14 will bring some 
developments in your work and professional 
experience. Be mindful of tension with 
management and authority figures. The New 
Moon on 28 October can bring forth some 
new dynamics regarding your private life. An 
issue or news regarding children can be on the 
agenda.

14 Ekim dolunayı döneminde seyahat 
ve hareketlilik ihtiyacınız artacak. 
İletişim kazalarına açık olacaksınız. 
Fikir ayrılıklarını iyi yönetmeniz 
önemli. Kardeşinizle ilgili bir gelişme 
de yaşanabilir. 28 Ekim yeniayı da 
gelecek planlarınızı değiştirecek bazı 
iş ve kariyer teklifleri ya da başvuruları 
açısından tetikleyici.

Your need to travel and get 
mobilized will augment on the Full 
Moon of 14 October. You will be 
open to communication mishaps. 
It is important for you to manage 
differences of opinion. You may 
experience a development regarding 
a sibling. The New Moon on 28 
October may trigger some work and 
career offers or applications that will 
alter your plans for the future.

Bu ay bir gider ya da kazancın paylaşılması 
konusunda gerginlik yaşayabilirsiniz. 14 
Ekim’deki dolunay hızlıca çözüm üretilmesi 
beklenen bir ödeme ya da finansal bir 
gelişmenin gündeme gelmesine yol açabilir. 
28 Ekim yeniayında kendinizi çok daha etkili 
ifade etmenize vesile olacak bir yakın çevre 
değişikliği söz konusu olabilir.

You may experience some tension 
regarding sharing an expense or gain. 
The Full Moon on 14 October can lead to 
payment or financial development that 
requires a quick fix. On 28 October, a 
change in your immediate surroundings 
which may lead you to express yourself 
more efficiently might be on the agenda.

Bu ay maddi konularda risk almaya her 
zamankinden daha yatkın olacaksınız. 14 
Ekim’deki dolunay döneminde ölçüsüz ve 
hızlıca karar vereceğiniz harcama ve yatırım 
kararlarına dikkat! 28 Ekim yeniayı da bir 
yolculuk planının hayata geçmesinin veya 
yabancı insanlarla bir araya geleceğiniz 
birtakım projelerin başlangıcı olabilir.

This month, you will be more prone to take 
risks in finances. On the Full Moon on 14 
October, be mindful of the expenses and 
investment decisions you will make in haste 
and beyond measure! The New Moon on 
28 October can be the start of a planned 
journey or some projects that will bring you 
together with foreigners.

CAPRICORN BALIK I PISCES

ASLAN I LEO

Bu ay iş ile ev hayatınız arasındaki dengeleri 
korumanız şart. 14 Ekim’deki dolunay 
döneminde evde bazı gerginlikler olabilir ya 
da ailevi konularda yapılması gereken işler ve 
alınması gereken kararlar gündeme gelebilir. 
28 Ekim yeniayı yeni ideal ve hedefler, gelecek 
planları veya ortak hedefler konusunda kendinizi 
motive etmek açısından destekleyici olacak.

This month, you need to keep the balance you’ve 
stricken between work and home life. During the 
Full Moon on 14 October, there may be some 
tensions at work or things that need to be done 
or decisions that need to be taken regarding 
family matters may be on the agenda. The New 
Moon on 28 October will be supportive in terms 
of new ideals, goals, future plans and joint 
targets.

KOVA I AQUARIUS

YENGEÇ I CANCER
VIRGO
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Esas Sosyal’in ilk sosyal yatırımı olan İlk Fırsat Programı’nın bu yılki 
kurumsal destekçilerinden biri de Türkiye’nin önde gelen altyapı yatırım 
holdinglerinden Akfen Holding. Akfen Holding’in İnsan Kaynakları 
Müdürü Dr. Nafiz Turgut’a İlk Fırsat’ı sorduk. 

HR PROFESSIONALS  
INTRODUCE FIRST CHANCE
Akfen Holding is one of the leading infrastructure investment holdings of
Turkey, besides being one of the Corporate Supporters of the First Chance
Program which is the first social investment program of Esas Social this
year. We asked the HR Manager of Akfen Holding, Dr Nafiz Turgut, for his
opinions of the program.

Bir İK profesyoneli olarak İlk Fırsat Programı hakkında 
neler düşünüyorsunuz?
İlk Fırsat, az bilinen üniversitelerinden yeni mezun 
gençlerin maaşlarını karşılayarak Türkiye’nin önde gelen 
sivil toplum kuruluşlarında (STK) 12 ay tam zamanlı olarak 
ilk iş deneyimini kazanmasını sağlayan bir program. Aynı 
zamanda gençlerin 21. yüzyıl becerilerini geliştirmeye 
yönelik eğitimler sunuyor, mülakat etkinlikleriyle iş arama 
sürecine hazırlanmalarını sağlıyor.
 
İlk iş deneyimlerini bir STK’da yaşayarak bireysel donanım 
ve sosyal sorumluluk bilincini güçlendiren, iş hayatının 
çiçeği burnunda bu yeni aktörlerine İlk Fırsat’ın neler 
kattığına yakından şahit olma fırsatım oldu. Toplumun 
sağladığı kazanımların yine toplumla paylaşılması adına 
pek çok kez bu tür çalışmalarda yer almış birisi olarak 
Esas Sosyal’in büyük bir gereksinimi karşıladığını ve fark 
yarattığını söyleyebilirim. Gençlerin yaklaşımları, duruşları, 
tam kıvamında sergiledikleri özgüvenleri programın 
sürdürülebilir değer oluşturma hedefini çoktan yakaladığını 
gösteriyor.

İncelediğiniz bir özgeçmişte “İlk Fırsat” ismini görmek sizin için ne ifade eder?
Aslında İlk Fırsat bir nevi ön değerlendirilmesi yapılmış kaliteli bir özgeçmiş 
havuzu. Kurumu için kalifiye çalışan istihdam etmek hedefiyle çalışan her İK’cı için 
değerli bir kaynak. Ben bir özgeçmişte “İlk Fırsat” ismini gördüğümde o gencin 
deneyim, özgüven ve farkındalık açısından benzerlerine göre daha donanımlı 
olabileceğini düşünürüm. 

İlk Fırsat Programı’nın mülakat etkinliğine katılarak gençlere destek verdiniz. 
Bizimle düşüncelerinizi paylaşabilir misiniz?
İlk Fırsat katılımcılarıyla gerçekleştirdiğimiz mülakat simülasyonlarının etkinliği, 
profesyonel çalışma deneyimi olan insanlarla yapılanlardan çok farklı değildi. 
Beklentilerini anlamaya çalışırken hedefleri olduğunu fark etmek, geleceğe dönük 
heyecanlarını gözlerinde görmek, bu konuda atabilecekleri adımlar için hazır 
olduklarını hissetmek gerçekten keyifliydi. Etkinliğin fevkalade ve profesyonelce 
planlanmış ve gerçekleştirilmiş olması da bu keyfi perçinledi. İlk Fırsat Programı 
sayesinde, üniversite öğrenimini tamamlayarak iş hayatına geçme aşamasına 
gelen gençlere dokunabilme fırsatının bir parçası olmaktan büyük mutluluk 
duydum.

Akfen Holding olarak, İlk Fırsat’ın bu yılki kurumsal destekçilerindensiniz. Bu 
konuda neler söylersiniz?
Akfen Holding olarak “bütün görevleri önemli, bütün insanları değerli” görüyoruz. 
Bu temel değerimizle gelişime açık, başarı motivasyonu yüksek, takım ruhuna 
inanan, kaynaklarını ve zamanı doğru kullanan ve aynı zamanda sosyal 
sorumluluk duyarlılığı yüksek insan kaynağı oluşturma politikamızla İlk Fırsat 
Programı’nın kurumsal destekçisi olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. 
Bu programı hayata geçiren ve katkı sağlayan herkese yürekten teşekkür ediyor, 
başarılarının devamını diliyorum.

As an HR Professional, what is your opinion on the First 
Chance Program?
First Chance provides young graduates of universities, 
which are not widely known, their first work experience in 
a full time job for a year in the leading NGOs of Turkey, by 
also paying their salaries. It also offers these young people 
training programs that equip them with the necessary 
skills of the 21st Century, including interview experiences 
to help them get prepared for their job search.
 
I have had a first-hand experience of the ways in which 
First Chance contributes to these budding new actors 
of work life who forge their individual qualifications and 
awareness of social responsibility through their first work 
experience in an NGO. As someone who has taken part in 
many projects as a way of giving back to the society, I can 
say that Esas Social is meeting a great need and making a 
huge difference.  Young people’s attitude, their stance, and 
the right level of self-confidence they display prove that 
the program has already succeeded in meeting its aim to 
create sustainable values.

What would you think when you see the name of “First Chance” in a resume?
In a sense, First Chance is a pool of good quality resumes, which have been through 
a preliminary assessment. It is a valuable resource for every HR personnel aiming 
to recruit qualified work force for their organization. When I see “First Chance” in a 
CV, I think that the young person is likely to be better-equipped in experience, self-
confidence and awareness compared to their counterparts.

You have supported the young people by taking part in the interview event for 
First Chance. Can you share your thoughts on that?
The interview simulations we had with First Chance participants were not really 
different than those we have with candidates who actually have professional 
work experience. I found it really delightful to capture their expectations, to gain 
insight into their goals, to see their excitement for the future, and to sense that 
they are ready to take the steps they need to take. The fact that the event was 
remarkably well organised and professional has also contributed to that delight. I 
was very pleased to be a part of the opportunity to touch young people, who have 
just graduated from university and are about to embark on a work life, through 
First Chance Program.

As Akfen Holding, you are one of the corporate sponsors of First Chance this 
year. What would you like to say on that?
As Akfen Holding, we consider that “every task is important, and every person 
is valuable”. With that fundamental value and our policy to create a highly-
motivated human resource that is open to development, has team spirit, makes 
the best use of resources and time, and has a high level of awareness in terms of 
social responsibility, we are very pleased and proud to be a part of First Change 
Program.  I would like to cordially thank everyone who have brought this program 
to life and contributed to it, and wish them continued success in the future.

ilkfirsat.org . esassosyal.org

İlk Fırsat 2019 
Katılımcıları 

hakkında  
bilgi alın.

Learn more 
about the First 
Chance 2019 
Participants.
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“WE’RE FLYING INTO THE FUTURE”  
PROJECT CELEBRATES ITS SECOND YEAR

yarinlaraucuyoruz.com

PEGASUS’UN “YARINLARA 

In the second year of “We’re Flying into the Future” 
project, young people will have the opportunity to meet 
Pegasus, STDV and TOG executives face-to-face and 
develop their projects together.

Pegasus Hava Yolları’nın Sivil Toplum İçin Destek Vakfı 
(STDV) koordinasyonunda ve Toplum Gönüllüleri Vakfı 
(TOG) yürütücülüğünde başlattığı “Yarınlara Uçuyoruz” 
projesi ikinci yılına başlıyor. Bu yıl da gençlerin toplumsal 
fayda ve dayanışma temelli fikirleri desteklenecek.

Initiated by Pegasus Airlines in coordination with Support Foundation 
for Civil Society (STDV) and run by Community Volunteers Foundation 
(TOG), “We’re Flying into the Future” project is on its second year. 
Once again, this year, ideas from young people on social good and 
solidarity will be supported.
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Türkiye’nin dijital hava yolu Pegasus, 

dokunmatik ekranlar, yeni kimlik kart ve 

Pegasus, Avrupa  
 

Türkiye’nin dijital hava yolu Pegasus, 
dünyanın en büyük iş yarışmalarından 

biri olan ve bu sene 12.’si gerçekleştirilen 
2019 Avrupa İş Ödülleri (European 

Business Awards) kapsamında “150+ 
milyon Avro Cirolu Dijital Teknoloji Ödülü” 
kategorisinde “Ulusal Kazanan” ödülünü 

aldı. 33 ülkeden 120 binin üzerinde 
şirketin, aralarında iş liderleri, politikacılar 
ve akademisyenlerin de olduğu bağımsız 

bir jüri tarafından değerlendirildiği 
yarışmada “Ulusal Kazanan” seçilen 

Pegasus, yarışmanın son aşamasında 
Türkiye’yi temsil eden şirketler arasında 

yer alıyor. Pegasus yetkilileri, son jüri 
değerlendirme turunu tamamlamak ve bir 
iş zirvesi ile genel kategori kazananlarının 
açıklanacağı gala seremonisine katılmak 
üzere 3-4 Aralık tarihlerinde Polonya’nın 

Varşova şehrinde olacak. 
businessawardseurope.com

Pegasus Won “National 
Winner” at the European 

Business Awards 
Turkey’s digital airline Pegasus, won the 

“National Winner” award in the “The 
Digital Technology Award with Turnover of 
€150M+ category across Europe.” in the 

12th European Business Awards 2019, one 
of the greatest business competitions 

of the world. Winning the “National 
Winner” award in the competition in which 
120,000 businesses from 33 countries are 

assessed by an independent by a panel 
of independent judges including business 

leaders, politicians and academics, 
Pegasus was one of the finalists. Pegasus 

representatives will be in Warsaw, 
Poland in 3-4 December to complete a 
final round of judging and attend both 

a Summit to engage in business issues, 
and the Gala Ceremony where the overall 

category winners will be announced.

A FIRST FROM PEGASUS: 
TRAVELLING WITHOUT 
WAITING IN A QUEUE AT 
THE COUNTER

guests an easy and digital travel with the 

allows them to travel without having to 

can use the new generation kiosks and 

Thanks to new generation kiosks and 

can now easily get many services including 

at the counters without having to wait in 

screens and systems that can easily read the 

HABER / News

PEGASUS’TAN 
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IN-FLIGHT ENTERTAINMENT SYSTEM  
FROM PEGASUS: FLY & WATCH

You can access the hundreds of content on Fly&Watch by 
purchasing them either on flypgs.com or with the Pegasus Mobile 
app, or on-board. 

HABER / News
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T o u r i s t i c a ’ n ı n  k a t k ı l a r ı y l a . . .

Otel Rehberi hotel guide



HOTEL GUIDE / otel rehberi

 ANTALYA 

444 0 329
touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr



HOTEL GUIDE / otel rehberi

EGE

444 0 329
touristica.com.tr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALTIN YUNUS RESORT & THERMAL HOTEL- ÇEŞME
Çeşme’nin Boyalık Mevkii Kalem Burnu’nda 140.000m2 lik 
alanda kurulmuş tesis, eşi bulunmaz marina manzarası 
ve yenilenen konforlu odalarıyla misafirlerine evlerindeki 
rahatlığı yaşatıyor. Türk ve uluslararası mutfaklardan çok 
özel lezzetlerin sunulduğu tesiste termal havuzlar ve SPA 
merkezinde ruhunuzu dinlendirebilir, yenilenebilirsiniz.

+90 (232) 723 12 50  |  altinyunus.com.tr

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

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

HOTEL MAVİ KUMSAL - BODRUM
Tatilin ve eğlencenin kalbi Bodrum Bardakçı Koyu’nda denize 
sıfır konumda yer alan tesis, misafirlerine doğa ve denizin 
lüksle buluştuğu unutulmaz bir tatil yaşatıyor. Tesisin, 
muhteşem bir manzaraya bakan modern odalarında; klima, 
balkon veya teras, uydu yayınlı lcd tv,  minibar, emanet kasa 
gibi olanaklar bulunuyor. 

+90 (252) 313 03 71  |  mavihotel.com



HOTEL GUIDE / otel rehberi

KAPADOKYA-VAN-GAZİANTEP-URFA-MARDİN-ADIYAMAN-HATAY

444 0 329
touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr
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KIBRIS

444 0 329
touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

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

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

LİMAK CYPRUS DELUXE HOTEL SALAMIS BAY CONTI RESORT HOTEL & CASINO
Limak Cyprus Deluxe Hotel, yıl boyu tatil yapma imkanı veren 
iklimi, her türlü konfora sahip deluxe 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 ağırlamaktadır.

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

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

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

ROCKS HOTEL & CASINO
Girne’nin kalbinde, şehrin tüm güzellikleriyle iç içe bir 
tatil geçirmek istiyorsanız, Rocks Hotel & Casino zengin 
imkanlarıyla size sıra dışı bir seçenek sunuyor. Denize 
sıfır konumuyla kıskanılacak bir güzelliğe sahip Rocks’un 
kapısından içeri adımınızı atar atmaz, Kuzey Kıbrıs’taki en 
prestijli mekanlardan birine geldiğinizi hissedeceksiniz.

+90 (392) 650 04 00  |  rockshotel.com

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

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

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

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

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

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

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

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

 Shaving foams, deodorants, all pastes 
including toothpaste

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

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

approximately 20x20 cm in size.

APPLICATION: 
Each passenger may carry one transparent 
plastic bag.

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

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

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

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

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

their bags. 

EXCEPTIONS:
 Exceptions will be made for special 

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

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

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

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

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

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

ürünleri bulundurabilir.

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

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

sıvı miktarına bakılmaksızın geçirilmesine 
müsaade edilmez.

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

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

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

sağlayacaktır.

 Özel durumlar göz önünde bulundurularak 
kısıtlamada birtakım istisnalar uygulanacaktır. 
Örneğin bebekle seyahat eden yolcular 
seyahat süresince yetecek miktarda mama, süt 
bulundurabilir veya ilaç kullanımı zorunlu olan 
yolcular seyahat süresince yeterli miktarda ve 
orijinal ambalajında ilaç bulundurabilir. Ancak 
son güvenlik kontrol noktasında, söz konusu 
yolculardan mama veya ilacı tatmalarını veya 
‘‘ilaçların kullanılması gerektiği’’ ile ilgili belgeleri 
isteyebilirler. 

Regulation for Liquids Carried in Hand Baggage

Hava yolu ile seyahat edecek 

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

restrictions may be carried in hold 
baggage in accordance with the 

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

Regulation for Liquid Transportation
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Regulation for Liquid Transportation

 

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

Regulation For Olive Oil, Molasses 
and Honey Transportation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kabin ekibinin söylediklerine 
uyun. 

 

No 

 

Important Reminders for Our Guests
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Important Reminders for Our Guests

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

1

2

2

3

3

Go to the departure waiting 
room upstairs without 
changing terminal.

Go through passport 
check.

Go to departure gate.

transfer counter before 
arriving to baggage claim.

Go to the departure waiting 
room upstairs.

Go to departure gate.

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

INTERNATIONAL FLIGHTS ARRIVAL

1 2 3

TRANSFER COUNTER
TRANSFER BANKOSU

Go to departure gate.

1 2 3 4

NU

transfer counter before going 
through passport check.

Go to the departure 
waiting room upstairs.

ONGOING INTERNATIONAL FLIGHTS 

ONGOING DOMESTIC FLIGHTS 

Go through passport 
check.

Go to the departure waiting 
room upstairs without 
changing terminal.

Go through domestic Go to departure gate.

DUTY
FREE

VAN
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Our Flight Network

... Pegasus Airlines Scheduled International Flights

PEG ASUS ,  OLMAK ÜZERE 
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Dammam

Riyadh Muscat

Baku
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Our Flight Network
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Our Flight Network

... Information about passenger rights

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

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

 Help the pilot

1 5 7

1 6 8 2

3 8 6 4

9 4 5 6 7

4 7 8 3

7 3 2 6 4

4 8 1 9

1 7 2 8

5 3 7

7 6 9 4

5 1 2

6 4 5 3

9 1 6 8

2 9

4 3 2 1

8 1 7 5

2 5 6

6 3 2 8

SUDOKU
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ÇENGEL BULMACA
HAZIRLAYAN / BY 
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CROSSWORD
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CEVAPLAR I ANSWERS

Help the pilot

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

3 5 4 7 1 8 9 2 6

9 8 6 4 2 5 3 7 1

5 9 1 2 4 3 6 8 7

2 6 7 5 8 1 4 3 9

8 4 3 9 7 6 2 1 5

4 3 8 1 6 7 5 9 2

1 2 9 8 5 4 7 6 3

6 7 5 3 9 2 1 4 8

4 2 8 1 5 9 6 7 3

1 9 6 3 7 4 8 2 5

3 7 5 8 6 2 9 4 1

9 8 1 4 2 3 5 6 7

5 6 4 7 1 8 3 9 2

7 3 2 5 9 6 1 8 4

2 4 3 6 8 1 7 5 9

6 1 7 9 4 5 2 3 8

8 5 9 2 3 7 4 1 6
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