
#hadiozaman
Let's Fly

J U S T  WA N T  TO  F LY

EYLÜL•SEPTEMBER

2019

Akdeniz  
 

ROMA

 
ROME







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

Genel Müdürü
Pegasus Airlines CEO

İLK A321 NEO UÇAĞIMIZ 
FİLOMUZDA
Değerli Misafirlerimiz,

Hep söylediğimiz gibi, filomuzu yeni nesil çevreci uçaklarla 
adım adım genişletmeye devam ediyoruz. 2024 yılına kadar 
filomuzun yarısını oluşturmasını hedeflediğimiz Airbus A320 
ailesinin en büyük üyesi olan A321 Neo tipi uçaklarımızın ilki bu 
ay filomuza katılıyor. 

Yeni nesil çevreci motorlara sahip ACF (Airbus Cabin Flex) 
konfigürasyonlu A321 Neo tipi uçaklarımızın filomuza 
katılmasının mutluluğunu yaşıyoruz.
 
Filomuzu genişletirken, bir yandan da havayolu ile seyahatin 
herkesin hakkı olduğuna olan inancımızla, sizleri gitmek istediğiniz 
şehirlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Dubai, Abu Dhabi ve 
Şarjah’tan sonra Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki dördüncü noktamız 
olan Resü-l Hayme’ye de 30 Ekim itibarıyla uçmaya başlayacağımızı 
bir kez daha hatırlatmış olayım. Elbette yeni destinasyonlar, yeni 
şehirler de olacak. Siz yeter ki uçmak isteyin…
 

Sonbahar Keşifleri
Sonbahar mevsimi, yeni yerler görmek, özlediklerimizi ise 
yeniden ziyaret etmek için ideal bir dönem. Bu yıl 27-29 
Eylül tarihleri arasında Likya Yolu Ultra Maratonu’na ev 
sahipliği de yapan meşhur Likya Yolu, bu mevsimdeki en güzel 
rotalardan biri olabilir. Tarihin şekillenmesinde büyük rolü 
olan Likyalıların yıllar boyu yaşadıkları şehirleri koynunda 
saklayan bu büyülü coğrafya, enfes bir yürüyüş güzergahı olarak 
karşımıza çıkıyor.

Yeni yerler keşfetmek konusunda tercihiniz yurt dışı ise bu 
ay güzel önerilerimiz var. Turistlerin en çok ziyaret ettiği 
şehirlerden biri olan Roma, muhteşem mimarisi ve zengin 
İtalyan mutfağından lezzet noktalarıyla Eylül’de iyi bir tercih 
olabilir. Bir diğer seçenek, Orta Doğu’yu Akdeniz’le buluşturan 
gizemli şehir Beyrut... Lübnan’ın başkenti ve en büyük şehri 
olan Beyrut, 5 bin yıllık tarihi ile dünyadaki en eski şehirlerden 
de biri aynı zamanda. Bu hareketli ve büyülü kenti de de keyifle 
gezeceğinizi düşünüyorum. Son önerim ise Tuna ve Sava 
nehirlerinin buluşma noktasında yer alan Belgrad… Yemyeşil 
parkları, restoranları ve vizesiz seyahat avantajı ile son yıllarda 
önemli tatil rotalarından biri olan Belgrad’ı da gezip görülecek 
şehirler listenize yazmanızı tavsiye ederim.
 

Yeni Eğitim Öğretim Yılı Hayırlı Olsun
2019-2020 eğitim öğretim yılı Eylül ayında büyük bir heyecanla 
başlıyor. Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize yeni 
dönemde başarılar dilerim.
 
Eylül ayında ayrıca bizim için önemli bir günü de kutlayacağız: 
27 Eylül Dünya Turizm Günü. Turizmin çevresel, ekonomik ve 
sosyo-kültürel önemi hepimizce malum. Pegasus Hava Yolları 
olarak, 27 Eylül Dünya Turizm Günü’nü kutluyor, ülkemizin 
turizm hamlesine katkıda bulunmak için var gücümüzle 
çalışıyoruz. 

Keyifli uçuşlar.

THE FIRST A321 NEO AIRCRAFT IN
OUR FLEET
Dear Guests,

As we always say, we are, step by step, continuing to expand our 
fleet with the new generation eco-friendly aircrafts. The first of 
the A321 Neo model aircrafts, the largest member of the A320 
family, with which we aim to outfit half of our fleet by 2024, is 
joining our fleet this month. 

We are glad to have made the A321 Neo model aircrafts with new 
generation eco-friendly engines and ACF (Airbus Cabin Flex) 
configuration a part of our fleet.
 
As we expand our fleet, we continue to bring you together with 
the cities you want to visit with our belief that airline travel is 
everyone’s right.. Let us remind you once again that following 
Dubai, Abu Dhabi and Sharjah, we will be flying to Ras Al-
Khaimah, our fourth destination in the U.A.E. as of 30 October. 
There, certainly, will be new destinations and new cities. As long 
as you want to fly…
 

Explorations in Autumn
Autumn, is the ideal season to see new places and revisit the 
people we miss. Hosting the Lycian Way Ultra Marathon to 
be held on 27-29 September, the famous Lycian Way can be 
one of the best routes to take in this season. This fascinating 
geography that harbours in its bosom the cities inhabited 
by Lycians who played a great role in shaping history, comes 
across as an exquisite walking track. 

When it comes to exploring new places, if your preference is going 
abroad then we have very good recommendations for you. One 
of the most visited cities in the world by tourists, Rome, with its 
grandiose architecture and the delicacy stops of rich Italian cuisine, 
may be a good choice for a visit in September. One other option is 
the mysterious city of Beirut which conjoins the Middle East and 
the Mediterranean... With its 5000 year old history, the capital and 
the greatest city of Lebanon, Beirut is also one of the oldest cities in 
the world. I believe that you will also enjoy visiting this lively and 
fascinating city. My last suggestion is Belgrade which is located in 
the meeting points of River Danube and Sava … I would recommend 
adding Belgrade which has become one of the most popular holiday 
destinations with its lush green parks, restaurants and the chance to 
travel without needing a visa, to your bucket list.
 

May The New Academic Year Be Auspicious
The new 2019-2020 academic year starts with great excitement. 
I wish success to all our students and teachers in the new 
academic year.
 
This month we will also be celebrating an important day for 
us: 27 September World Tourism Day. The environmental, 
economic and socio-cultural importance of tourism is evident 
to us all. While we celebrate the World Tourism Day as Pegasus 
Airlines, we are continuing to do our best to contribute to our 
country’s spurt in tourism.
   

Enjoy your flight.
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- NORWAY  21959265
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- SWEDEN  0 840308782
- UNITED ARAB EMIRATES 043578128
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- BAHRAIN TICKET LINE  17212033 
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 - ITALY  0 645226934 (***)
UKRAYNA - UKRAINE  00 38 0800 505 510
ROMANYA - ROMANIA  00 40 21 307 91 75

 - KOSOVO  00 381 38 225 810
 - KAZAKHSTAN  007 727 2731717

 - KUWAIT  00 965 22447709
 - BAHRAIN  00973-38817488

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

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

- IRAQ (ERBIL)  00 964 750 895 50 20
- AZERBAIJAN  00 994 12/70/55/50 5980598 
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Trend hotwire
TRENDING TOPICS... WORTH SEEING...

NIGHTS OF OPERA AND BALLET IN ASPENDOS

Alternatif Bir Festival: Fringe  
 

An Alternative Festival: Fringe  
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One of the genius artists of the 20th century, 
Pablo Picasso’s works on performance arts 
are presented to art lovers with the “Picasso 
& The Art of Spectacle” Exhibition. In the 
series of exhibitions held within the scope of 
the “Picasso-Méditerranée” project, in which 

with a Mediterranean coastline take part in, 
Turkey is represented by Arkas Art Center. 
The exhibition features 83 artworks taken 
from the collections of the Paris Picasso 
Museum, Fondation Julio Gonzalez, Opera 
Garnier and Kontaxopoulos-Prokopchuk 
Collection in Brussels, and consists of not 
only paintings in which the artist depicted 
the world of entertainment, and the costumes 
he designed, but also sketches, sculptures 
and photos. Curated by Jean-Luc Maeso, and 

The Art of Spectacle” exhibition can be visited 
between 18 September 2019 - 5 January 2020 

Türkiye’yi Arkas Sanat Merkezi temsil 
ediyor. Paris Picasso Müzesi, Fondation Julio 
Gonzalez, Opera Garnier ve Brüksel’de yer alan 
Kontaxopoulos-Prokopchuk Koleksiyonu’ndan 

Sanat Merkezi’nde ziyaret edebilirsiniz.
arkassanatmerkezi.com
picasso-mediterranee.org

TREND / Hotwire

1- Boğa Güreşi: Matadorun Ölümü  
Corrida: la mort du torero 

Bullfight: Death of the Toreador,  
Dation Pablo Picasso, 1979.

2- Dans Eden Arleken  
Arlequin dansant 

Dancing Harlequin,
Dation Pablo Picasso, 1979.

1

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

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

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

2
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ARTER KAPILARINI 

arter.org.tr

ARTER IS OPENING ITS  
D O OR S WITH 7 EXHIBITIONS

“Kelimeler Pek Gereksiz”, Yerleştirme
“Words are Very Unnecessary”, Installation

İnci Furni - “Bir An İçin Durdu” 
 “She Waited for a While”

Cengiz Çekil 
“Saat Kaç?” / “What Time Is It?”





18 PEGASUS _
 
Eylül / September  2019

TREND / Hotwire

TH E  B RONZE 
S C U L P T U R E S  O F 
MATIS SE
Turning out to be one of the most important 
artists of the 20th century by his mastery 
of colour, Henri Matisse comes to the fore 
as a sculptor this time. The exhibition 
in Kunsthaus, Zürich entitled, “Matisse-
Metamorphoses” brings together more than 
70 works of the artist from various collections 
around the world; presenting them with 
the reproductions of historical photos, to 

Many elements Matisse was inspired by 
ranging from the statues of Rodin to works of 
Antiquity and Renaissance, nude photographs 
to African art are also displayed. Curated by 
Sandra Gianfreda, “Matisse-Metamorphoses” 
can be seen till 8 December in Kunsthaus, 
Zurich. 

 
 

kunsthaus.ch

Henri Matisse, 
Jeannette III, 
1910/1911

SosyalBen Store ve Sarev
Çocuklar için Bir Arada 

Dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların 
yeteneklerinin keşfedilmesi ve geliştirilmesi 

için çalışmalar gerçekleştiren SosyalBen 
Vakfı’nın faaliyetlerine bütçe oluşturmak 

amacıyla kurulan, satış mağazası SosyalBen 
Store, 75. yılını kutlayan Sarar markası ile 
yeni bir işbirliğine imza attı. Topluma karşı 

olan sorumluluğunu paylaşarak çoğaltmayı 
hedefleyen Sarar, “75 Gönülden Sene” 

sloganıyla SosyalBen Store’un birbirinden 
renkli ürünlerini ev tekstil markası Sarev’in 

mağazalarında satışa çıkardı. Sarev 
mağazalarında yer alan SosyalBen Store 
ürünlerinin satışından elde edilecek gelir, 

taşımalı eğitim gören çocukların geleceğe 
umutlu bakması için kullanılacak. 

SosyalBen Store and Sarev
Comes Together for 

Children 
Working with the aim to explore and 

develop the talents of our children living in 
disadvantageous regions, the SosyalBen 

Store incorporated to build a budget for the 
activities of the SosyalBen Foundation, signed 

a new agreement of collaboration with the 
Sarar brand which celebrates its 75th year. 
Aiming to increase its social responsibility 

projects by sharing, Sarar now is offering its 
home textile products one more colourful 

than the other at Sarev stores with the “75 
Heartfelt Years” slogan. The revenue yield 

from the sale of SosyalBen Store products in 
the Sarev stores will be used to help children 
enrolled in mobile teaching, have a hopeful 

outlook for the future.

TREND / Hotwire
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A NEW DAWN IN 
METROP OLIS 
EXCAVATIONS

1995 yılında bölgede bulunan ve dönemin 
yöneticilerine ait olduğu anlaşılan “Grifonlu 
Soylu Koltuğu”nun aslına uygun replikası 
ziyaretçilerini Metropolis Antik Tiyatrosu’nda 
karşılıyor. 

In 1995, the “Gryphon Noble Chair” was 
discovered on the site, belonging to an 
ancient nobleman. A faithful replica of the 
chair greets visitors at the amphitheatre of 
Metropolis.

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

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

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ANTALYA’ya 
haftanın HER günü her şey dâhil  
134,99 TL’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to ANTALYA from İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport with Pegasus’ DAILY flights; all-inclusive 
prices start at 134,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

operabale.gov.tr

NIG H TS OF OPERA AND 
BAL L E T IN ASPEND OS
26

2002’den bu yana dünyanın her köşesinden 
farklı bakış açılarını beyazperdeye yansıtan 
!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, bu yıl 
13-22 Eylül tarihleri arasında düzenleniyor. 
18. yılında, Keş!f, Gökkuşağı, Galalar, Kült, 

Karanlık ve Köşeli de dahil festivalin bilindik 
seçkilerine Jenerasyon, Çocuk, Efsaneler, X, 
Okul ve Pitching Keş!f gibi yeni seçkiler de 

ekleniyor. Yarışma bölümleri Keş!f, !f Ulusal 
ve Türkiye’den Kısalar başlıklarıyla üç farklı 
kategoriye ayrılan festivalin direktörlüğünü 

ise Arya Su Altıoklar üstleniyor.
ifistanbul.com.tr

Reflecting different perspectives from 
around the world since 2002 onto the 

silver screen, !f İstanbul Independent Films 
Festival will be held on 13-22 September 
this year. In its 18th year, new selections 

such including Generation, Kids, Legends, 
X, School and Pitching !nspired are added 
to the familiar selections such as !nspired, 
Rainbow, Galas, Cult, Dark and Edgy. With 

competition categories divided into three as 
!nspired, !nhouse and Shorts from Turkey, 
the festival is directed by Arya Su Altıoklar.

TREND / Hotwire
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THE NEW CENTER 
OF CINEMA: AYVALIK

Dolor y Gloria
Dolor 

y Gloria

TREND / Hotwire
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Başka Sinema Ayvalık Film Festivali için Sahir 
Erdinç’in çizdiği kidonya bu yıl Emel Işıtan’ın 

grafik tasarımıyla afişe yansıdı.

The warty venus illustrated by Sahir Erdinç 
for Başka Sinema Ayvalık Film Festival made 

it to the festival poster with Emel Işıtan’s 
graphic design.
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WHI CH  ON E  IS  
YOUR C IT Y?

 HAZIRLAYAN / COMPILED BY:  HANDE ÇETİN ONGUN

[  E Z E L  A K AY  /  B E R L İ N ]

I love going around marketplaces. 
Bergmannstrasse is right at the heart 
of Kreuzberg, the neighbourhood 
known as mini Turkey. Marheineke 
Markthalle is also a marvellous 
indoor market on this street. It is 
quite pleasant to eat in this market. 

Kahve, şnitzel ve ambiyans için 
Cafe Einstein’a da bakmalı. 
Burada bir iki sinemacıya da 
denk gelebilirsiniz. Az pahalı 
ama 140 yıllık bir binada, 
40 yıldır hizmet veriyor. 
“Keyif keka” için, okumak ve 
muhabbet için ideal. Bir  

sürü şube açmış, şaşırmayın, orijinali 
Kurfürstenstrasse 58’de…

You should also check Cafe Einstein for coffee, 
schnitzel and ambiance. You can come by a few film 
makers here. It is a bit expensive but has been serving 
for 40 years in a 140 year-old building. It is ideal to 
read and chitchat and can make you say “It’s Good”. It 
has many branches, but don’t get fuzzed, the original 
is on Kurfürstenstrasse 58’de…

Engelbecken Cafe eskiden 
bir kanalla Spree Irmağı’na 
bağlanan bir gölcüktü. Bugün 
ise Kreuzberg’in sınırında, 
kentin ortasında sazlıklı, kuğulu 
bir göl. Kıyısında ise yaz kış hoş 
bir kafe var (sahipleri Türk). 
Kahvesi de, biraları da güzel…

The place where Engelbecken Cafe is, used to be a 
pond connected to the River Spree with a canal. But 
today it is a lake with swans and reeds and all, right in 
the middle of the city, on the border of Kreuzberg. And 
on its shores, there is a nice cafe (owned by Turks) 
which is open all year around. Both its coffee and beer 
is good …

Berlin, çok uluslu ve çok kültürlü bir memleket! Duvar’dan 
önce de öyleydi, şimdi de öyle. Almanya’nın (belki de 
Avrupa’nın) en ucuza yaşanabilen başkentlerinden. 
Burada durup dünyanın her yerine bakabiliyorsunuz. New 
York’un bin kat daha insani versiyonu. Dümdüz, yemyeşil 
bir bisiklet kenti aynı zamanda. Çok güvenli bir kent ama 
bisiklet hırsızlığı neredeyse bir gündelik kültür!

Berlin is a multi-national and multi-cultural land! It was 
so even before the movie “Head-on”, and still is. It is one 
of the capitals in Germany (or maybe even in Europe) 
where living is quite cheap. You can stop here and look 
at all corners of the world. It is a far more humane 
version of New York. It also is a flat, lush green biking 
city. It is a pretty safe city but stolen bicycles is almost a 
part of daily living!
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YILDIZLARA 

Roy McBride

Clifford McBride

Roy

AD ASTRA
Ad Astra Roy 
McBride

Clifford McBride

Roy

Benedict Cumberbatch’in Thomas 
Edison’ı, Michael Shannon’ın 
George Westinghouse’u ve Nicholas 
Hoult’un Nikola Tesla’yı canlandırdığı 
film, 1880’lerde ABD’de elektriğin 
yaygın dağıtımı için doğru akımı 
uygulamak isteyen Thomas Edison ile 
Avrupa’da denediği alternatif akımı 
ABD’ye de getirmek isteyen George 
Westinghouse arasındaki “akım 
savaşları”nı ve meşhur Edison-Tesla 
mücadelesini konu ediniyor. Alfonso 
Gomez-Rejon’un yönettiği film, 20 
Eylül’de gösterime giriyor.

Emin Alper’in dünya prömiyerini 
Berlin Film Festivali’nin Ana Yarışma 
bölümünde yapan ve 38. İstanbul 
Film Festivali’nden pek çok ödül 
kazanan son filmi “Kız Kardeşler”, 
annelerinin ölümünün ardından 
kasabaya besleme olarak verilen üç 
kız kardeşin, yıllar sonra köylerine geri 
dönmesini ve birbiriyle yüzleşmesini 
konu alıyor. Cemre Ebüzziya, Ece 
Yüksel, Helin Kandemir, Kayhan 
Açıkgöz, Müfit Kayacan ve Kubilay 
Tunçer’in rol aldığı film, 13 Eylül’den 
itibaren beyazperdede. 

The Current War
The movie is on the “war of the 
currents” between Thomas Edison, 
portrayed by Benedict Cumberbatch, 
who in the 1880s wanted to use DC 
for the widespread distribution of 
electricity in the USA, and George 
Westinghouse, acted by Michael 
Shannon, who wants to bring AC tried 
and tested in Europe to the USA and 
the famous rivalry between Thomas 
Edison and Nikola Tesla who is 
depicted by Nicholas Hoult. Directed by 
Alfonso Gomez-Rejon, the movie will 
be in theatres 20 September.

A Tale Of Three Sisters
The latest movie of Emin Alper, “A Tale 
of Three Sisters” that made a world 
premiere in the Main Competition 
of the Berlin Film Festival and won 
many awards in the 38th Istanbul Film 
Festival, tells the story of three girls’, 
who were sent to town as “foster child 
come maid” following the death of 
their mother, return to their village 
and their face-off. Starring Cemre 
Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir, 
Kayhan Açıkgöz, Müfit Kayacan and 
Kubilay Tunçer the movie will be in 
theatres on 13 September. 
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Fringe

fringeistanbul.com 

AN ALTERNATIVE FE STIVAL:  FRINGE  
Fringe

Bodrum Türk Filmleri 

Türk filmlerini Bodrum ve Yunanistan’ın Kos 
(İstanköy) adasında buluşturan Bodrum Türk 

Filmleri Haftası, bu yıl 19-27 Eylül tarihleri 
arasında gerçekleşiyor. Bodrum ve Kos’ta 

eşzamanlı olarak düzenlenen festivalde, yılın 
gişe başarısı elde etmiş filmleri farklı gösterim 

mekânlarında seyircilerle buluşuyor. Bu yıl 
dokuzuncusu yapılan etkinlik kapsamında, 

Türk sinemasına emek veren sanatçı ve 
yönetmenlere Emek Ödülleri takdim edilirken, 

yönetmenler ve oyuncuların katılımıyla 
söyleşiler de gerçekleşiyor. 
bodrumturkfilmleri.com

 

Bringing Turkish movies together in Bodrum 
and Kos Island in Greece, Bodrum Turkish 

Films Week is held on 19-27 September this 
year. With events organized in tandem both in 
Bodrum and Kos, the blockbuster movies of 

the year are screened in various venues. Within 
the scope of the festival to be held for the ninth 
time this year, as artists and directors who have 
contributed to the Turkish cinema are honoured 

with the Emek Awards, talks are held with the 
participation of directors and cast.



Filmimizi izlemek için QR 
kodu kullanabilirsiniz.
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Ölen Adam
İngiliz edebiyatının en önemli isimlerinden D.H. 
Lawrence, uzun öyküsü Ölen Adam’da yaşama 

arzusunu ölüm, diriliş ve ölümsüzlük konularıyla 
birleştiriyor. Bilge Karasu’ya TDK Çeviri Ödülü’nü 

kazandıran kitapta, uzun uykusundan acılar 
içinde uyanan bir adam, yaşamın tadına 

varamadan öldüğünü fark ediyor ve arzularının 
peşinden gitmeye karar veriyor.

canyayinlari.com

The Man Who Died
One of the most important names of British 

literature, D.H. Lawrence’s long story The Man 
Who Died melds joy of living with themes such as 
death, resurrection and immortality. In this book, 
for which Bilge Karasu was rewarded with the TDK 
(Turkish Language Institution) Translation Award, 

a man who wakes up from his long slumber 
realizes that he died without enjoying life and 

decides to pursue his heart’s desires.

The evolution of the Turkish makam music 
and its closed books are addressed in the 
book entitled Publishing on Music: Reading 
Ottoman Music comprised of two volumes. 

Music Performance Group Conductor of IMM 
Conservatory and the founder of the Ottoman 
Era Music Application and Research Centre of 

stories of great masters including those of Lute 
Player Mehmed Fahri Bey and Tambura Player 
Cemil Bey. Bringing together various materials 
ranging from hand written and printed 

comprehensive resource for those interested in 
Ottoman music.

OSMANLI 

vbky.com.tr

RE ADING  
OT TOMAN MUSIC

Madenci
Modern Japon edebiyatının kurucusu kabul 

edilen Natsume Soseki’nin kaleme aldığı 
Madenci’de, kitabın isimsiz anlatıcısı olan 

Tokyolu kibar bir ailenin iyi yetişmiş çocuğu, 
maden ocağında, kir pas içindeki işçilerin 

yanında yaşamayı tercih ediyor. Kitap, Sinan 
Ceylan’ın çevirisi ve Haruki Murakami’nin son 

sözü ile yayımlandı.
jaguarkitap.com

The Miner
In “The Miner” penned by Natsume Soseki, 

considered to be the founder of contemporary 
Japan literature, the nameless narrator of 

the novel is the well-bred son of a well-to-do 
family from Tokyo who prefers to live among 

miners as black as the ace of spades. The book 
is translated by Sinan Ceylan and published 

with the foreword written by Haruki Murakami.

M d i

‘Pek Şık Giyinirim’ Kantosu

NGAD ING
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Koala Monti ve Kara Kedi
Kara kediler gerçekten uğursuz mu? Bir 

arkadaşını kara kedi gibi üzülürken görseydin, 
ona ne söylemek isterdin? Koala Monti serisinin 

ikinci kitabı, çocuklara hayvanları sevdirirken 
onlarla ilgili detayları da düşünmesini 
sağlıyor. Buket Konur’un 3-6 yaş arası 

çocuklar için hazırladığı kitabı, Tuna Tokkuzun 
resimlendirmiş. 

solayayinlari.com

Koala Monty and the Black Cat
Are black cats really sinister? If you see your 
friend as sad as a black cat, what would you 
like to say to them? The second book of the 

Koala Monty series, whilst getting children to 
love animals, makes them think of the details 
about them too. Prepared by Buket Konur for 
children aged 3-6, the book is illustrated by 

Tuna Tokkuzun. 

Okuyan Fil’s book series for young readers, 
The Caravan on the Road, takes novice 
readers on a tour of Turkey on a colorful 
caravan. Children watch the ships pass the 

the delicacies of the Gaziantep cuisine, go 
up the highlands in Rize, and see the fairy 
chimneys in Cappadocia. Prepared by Gözde 

TH E  CARAVAN  
ON THE ROAD

Baloncuk
Küçük Felya başının üstünde süzülen siyah 
balonun ne zaman ortaya çıktığını bilmiyor. 

Siyah balon bir an olsun yanından ayrılmıyor. 
Üstelik Felya’dan başka hiç kimse de bu 

balonun varlığının farkında değil. 5-8 yaş arası 
çocuklara yönelik bu resimli masal, korkular 

ve kendine güvenmeye odaklanıyor. Timothée 
de Fombelle’in yazdığı kitabı Éloïse Scherrer 

resimlemiş ve Hazel Bilgen Türkçeye çevirmiş.
kitap.ykykultur.com.tr

La Bulle (The Bubble)
Little Misha does not know when the black 
bubble gliding above her head showed up. 

The black bubble does not leave her even for 
an instant. What’s more, no one other than 

Misha is aware of the existence of the bubble. 
This illustrated fairytale for children aged 
5-8 focuses on fears and self-confidence. 

Written by Timothée de Fombelle, the book is 
illustrated by Éloïse Scherrer and translated 

into Turkish by Hazel Bilgen.

l k

KARAVAN YOLLARDA

çocuklara yönelik Karavan Yollarda serisi, 

Türkiye’de gezdiriyor. Çocuklar karavanla 

Çakmak resimlendiriyor.
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FL OWER S CE NTE D 
FE S TIVA L

Zindelik ve Denge
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de organik 
tarım ürünlerine olan rağbet giderek artıyor. Bu 

kapsamda organize edilen doğal, organik ve 
sağlıklı ürünler fuarı ExpoNatura, 26-29 Eylül 
tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 

düzenleniyor. Bu yıl “Zindelik ve Denge” teması 
altında gerçekleşen fuarda vegan ve vejetaryen 

ürünlerden anne-bebek ürünlerine, doğal 
tedavilerden bitkisel kozmetiğe kadar birçok 
farklı kategoride ürün tüketicilerle buluşuyor.

exponatura.net

Fitness and Balance
As is the case in the world, there is an increase 

in demand for organic agriculture produce 
in our country. Organized within this scope, 

ExpoNatura, the natural, organic and healthy 
produce fair will be held on 26-29 September 

in the Istanbul Expo Centre. Organized this 
year with the “Fitness and Balance” theme, 
in this exhibition many products in different 
categories such as vegan and vegetarian, 
mother and child, natural treatments, and 

herbal cosmetics are presented to consumers.



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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denizkiziyelkenkupasi.com

MERMAIDS SET SAIL

BÜYÜKADA AWAITS SP ORTER S

alivex.com
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spartathlon.gr

FROM ATHENS TO SPARTA IN 36 HOURS 

 

Marmaris  

FIA Dünya Ralli Şampiyonası’na 
dahil olan Türkiye Rallisi, 12-15 Eylül 
tarihleri arasında Marmaris merkezli 
olarak Muğla’da gerçekleşiyor. Türkiye 
Otomobil Sporları Federasyonu 
tarafından organize edilen yarış, dört 
gün boyunca Marmaris-Datça-Muğla 
bölgesindeki etaplarda dünyaca ünlü 
pilotları konuk ediyor.
rallyturkey.com

A part of the FIA World Rally 
Championship, Rally Turkey will be held 
in Muğla centring around Marmaris 
on 12-15 September. The race that is 
organized by the Turkish Automobile 
Sports Federation is hosting the famous 
pilots in the laps between Marmaris-
Datça-Muğla areas for four days.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ATİNA’ya haftanın HER günü her şey 
dâhil 59,99 USD’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

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

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS



ŞEHRİN 
YENİ GÜZELİYLE

200’ün üzerinde marka ve eşsiz lezzetlerle dolu 
İzmir’in yeni güzeli Hilltown Karşıyaka Alışveriş 
Merkezi’nde buluşalım.

18 EKiM

BÜYÜK
AÇILIŞ

hilltownkarsiyaka hilltownkarsiyakaavm hilltownkrsyka hilltownkarsiyaka.comrgy.com.tr

Hilltown
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Türkiye’nin en zengin mutfak kültürlerinden 
birine sahip olan Kastamonu, 27-28 Eylül 
tarihlerinde düzenlenecek Kastrofest - 
Kastamonu Gastronomi Festivali’yle gastronomi 
turizminde atağa geçmeye hazırlanıyor. 
Kastamonu’nun doğal, kültürel ve tarihsel 
mirasına sahip çıkmak ve ilin sürdürülebilir 
gelişimine katkıda bulunmak üzere kurulan 
Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi ev 
sahipliğinde ilk kez organize edilen festivalin 
ana teması ise “Geleneğe Saygı, Geleceğe 
Miras”. Festivalin konuk ülkesi ise İtalya.

Hazer Amani, Danilo Zanna, Sahrap Soysal 
da dahil gastronomi dünyasının önde gelen 
isimlerinden gastro-şovlar, birbirinden ilginç 
yemek yarışmaları, geleneksel Kastamonu 
mutfağını yansıtan atölyeler, sergiler ve çocuk 
etkinliklerinin yer aldığı festival programında 
ayrıca, etkinliğe destek veren Mutfak Dostları 
Derneği öncülüğünde “Gıdanın Geleceği” 
başlıklı panel ve söyleşiler de düzenleniyor.

Hidden Treasures:  
The Cuisine of Kastamonu 
Boasting with one of the richest culinary 
cultures of Turkey, Kastamonu is getting ready 
to make a leap in gastronomy tourism with 
the Kastrofest -The Kastamonu Gastronomy 
Festival - to be held on 27-28 September. The 
main theme of the festival that is hosted by the 
World Heritage Kastamonu Initiative, founded 
to claim the natural, cultural and historical 
heritage of Kastamonu and to contribute to 
its sustainable development, is “Respect to 
Tradition, Heritage to Future”. And the guest 
country of the festival is Italy.

Featuring gastro-shows of the leading figures 
of the culinary arts like Hazer Amani, Danilo 
Zanna, and Sahrap Soysal, interesting culinary 
competitions, workshops on traditional 
Kastamonu cuisine, exhibitions and activities for 
children, the festival program also presents talks 
and panels led by the Mutfak Dostları Derneği 
(MDD) that supports the event revolving around 
the main heading, “The Future of Food”.

Coffee lovers and professionals 
come together in September in 
Istanbul and Ankara. Organized 
by Dream Sales Machine, the 
6th Istanbul Coffee Fest and 4th 
Ankara Coffee Fest shares the 
journey of quality coffee which 

cup, with its past and present. 
During the festivals that will 
be held on 19-22 September 
in Küçükçiftlik Park, Istanbul 
and 27-29 September in Bilkent 
Centre, Ankara, besides best 
loved coffee houses also featured 
are the world renowned coffee 
brands. During the festival, the 
participants also get the chance 
to experience the coffees brewed 
by famous baristas alongside 
music performances and 
workshops.

KAHVE 
TUTKUNLARI 
BURAYA!
Kahveseverler ve kahve profesyonelleri 

 
4. Ankara Coffee Fest, nitelikli kahvenin 

 

barista

istanbulcoffeefestival.com.tr
ankaracoffeefestival.com

COFFEE L OVER S 
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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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Anneannemin Tenceresi
ARAP TAVASI

ARAP  TAVA S I

My Granny’s Pot

Malzemeler
500 gr orta yağlı kıyma  
(1 defa çekilmiş)
4 kuru soğan
6-7 yeşilbiber
5 diş sarımsak
1,5 kg domates
Maydanoz
Tuz

Ingredients
500 gr medium  
fat minced meat
4 onions
6-7 green peppers
5 cloves of garlic
1.5 kg tomatoes
Parsley
Salt

Kıymayı tencereye alın. Üzerine 
zeytinyağı ekleyerek orta ateşte 
kıyma suyunu bırakıp çekene 
kadar pişirin. Kıymaların 
bütün parçalar halinde 
kalmasını engellemek 
için arada karıştırın. 

Kuru soğanları 
ince ince doğrayın. 
Kavrulan kıymanın 
üzerine ekleyin. 
Soğanlar suyunu çekip 
iyice kokusu çıkana kadar 
kavurun.

Biberi ve sarımsağı 
ince ince doğrayıp 
tencereye alın. 3-4 
dakika kadar orta 
ateşte karıştırarak 
pişirin. Domateslerin 
kabuğunu soyup 
küp küp doğradıktan 
sonra tencereye alın. 
Tuzunu ilave edin ve domatesler 
yumuşayıncaya kadar orta ateşte 
pişirin. Sıcakken servis edin.  

Place the minced meat in the 
pan. Adding olive oil, leave it 

on medium heat so that it 
releases and absorbs its 

juice. Stir from time 
to time, to keep the 
minced meat from 
forming lumps. 

Thinly slice the 
onions. Add them over 

the sautéed minced 
meat. Stir fry them until 

the onions absorb their juice 
and their scent dies down.

Slice the pepper and 
the garlic thinly. 
Cook them on 
medium heat for 
3-4 minutes by 

stirring them. Peel 
the tomatoes, dice 

and add them into the 
pot. Sprinkle with salt and 

cook them all on medium heat, 
until the tomatoes soften. Serve 
hot.  

a 
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“Görmek Yerine Göstermenin Erdem 
[ AY Ş E G Ü L  A L D İ N Ç ]

“WE ARE AT A TIME WHEN SHOWING IS A  
VIRTUE RATHER THAN SEEING”

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: HANDE ÇETİN ONGUN

İlk albüm çalışmanızın üzerinden 30 yıl geçti. Geçmişe dönüp 
baktığınızda emek verdiğiniz işleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu süreç içinde yapmayı çok istediğiniz ancak bir türlü hayata 
geçmeyen, içinizde ukde kalan projeler oldu mu?

Uzun aralıklarla albümler çıkarmış ya da dizi ve film projelerinde 
yer almış olsanız da isminiz hiçbir zaman eskimiyor. Bunu nasıl 
başarıyorsunuz? 

You released your first album 30 years ago. When you look back, 
how do you see everything you worked hard on?

Has there been any projects that you really wanted to bring to life 
but couldn’t or anything you still long to do?

Even though you have intermittently released albums and taken 
part in TV series or movies, you are never seen as someone who had 
her day. How do you do that? 

PORTRE / Portrait
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Madonna bir süre önce verdiği bir röportajda, 
sosyal medya döneminde sanatçı olmadığı 
için memnun olduğunu çünkü kıyaslanmaktan 
ve rekabet etmekten, işini yapmaya vakit 
bulamayacağını söylüyordu. Sizin sosyal 
medyaya yaklaşımınız ne yönde?

Müzik piyasasındaki değişimi, albümlerin 
single çalışmalarına evrilmesini ne şekilde 
yorumluyorsunuz?

In a recent interview, Madonna said she was happy 
that she was not an artist in the era of social media 
because then she would not have had time to do 
her job from having to compete and be compared. 
What is your approach to social media?

What do you think of the changes in the music 
industry, how the albums evolved into singles?

PORTRE / Portrait

Yeni sezonda sizi ekrana 
döndürecek bir proje var mı?

Değerli projelerden teklif alıyorum. 
Özellikle dizi projelerinin zahmetli 
olduğunu artık hepimiz biliyoruz 

sanırım. Sürelerin kısalmasıyla ilgili 
bir adım görünmüyor ufukta. Şartları 
her bakımdan düzgün olan bir projeyi 
düşünebilirim yine de. Aynı zamanda 
birkaç iş birden yaptığım zamanlar 

olmadı değil. Buna karşın yarış 
atı gibi oradan oraya koşturmayı 

anlamsız buluyorum.

“I CAN ACCEPT A SCREEN 
PROJECT THAT HAS GOOD 
WORKING CONDITIONS”

Is there a project in the new season 
which will bring you back on the 

screen?
I’m getting offers from valuable 

projects. I think we all know by now 
how exhausting series can be. No 
steps are taken towards reducing 
their length as yet. I can consider 
a project that has healthy working 

conditions in all respects. There were 
the times when I worked on more 

than one project at the same time. 
However, I find it meaningless to run 

from pillar to post.

“The places that impressed me the 
most are India, Nepal and China. The 
feeling mysticism arises in my soul is 
one of a kind.”
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adapted to what the day called for, the reality of the era. Now, Singles 
are more effective. However, if you can’t produce or sing your own then 
it is quite expensive.
You released your last album three years ago. Can we expect anything new 
soon?
We are currently working on a new music project. I took a three year 
break for the new album but during that time I have been actively 
taking stage. Since May, I have been on stage every Monday in Bodrum. 

Following your social media, we know that you like travelling. Do you travel often?
I love it but I often can’t. I have an old mother. It is highly unlikely that 
we can travel together now. And I don’t want to leave her. That is why, 
I want to get back quickly from the places I go to. I prefer travelling to 
experience totally foreign cultures. For business or leisure, I travelled to 
quite interesting countries. I was never able to understand the people 
who despite being well-off and having expedient living conditions can 
not enjoy travelling. Life is not long enough to postpone.
Among the places that you have seen which left an indelible impression?
The places that impressed me the most are India, Nepal and China. The 
feeling of mysticism they evoke in my soul is one of a kind.
Which destinations are at the back of your mind?
I know I will love South America. I have seen Rio de Janeiro in Brazil; 
Manaus, the Heart of the Amazons, Amazonas; Iguazu; El Salvador; Sao 
Paulo, and Recife before. I’m curious about Cuba, Argentine, Peru and Chili.

Son albümünüzün üzerinden yaklaşık üç yıl geçti. Yakın 
zamanda yeni bir çalışma bizi bekliyor mu?

Sosyal medya paylaşımlarınızdan takip ettiğimiz üzere 
seyahat etmeyi seviyorsunuz. Sıklıkla seyahate çıkar 
mısınız?

Gezdiğiniz yerlerden sizde en çok nereler iz bıraktı?

Aklınızın bir köşesinde olan destinasyonlar hangileri?

merak ediyorum.

Bir sanatçı olarak size en çok ilham verenler kimler?
En büyük ilham kaynağım, annem. Mesleki anlamdaysa işini 

bence çok iyi yapan, tanıdığım veya henüz tanışmadığım 
tüm sanatçılar beni etkilemiştir. Özel hayatımda beni 

etkileyenlerinse fiziksel özelliklerinden çok yetenekleri ya da 
benim keşfettiğim özellikleriyle öne çıktığını söyleyebilirim.

“MY MUSES”
As an artist, who inspires you the most?

My greatest muse is my mother. When it comes to work, all 
the artists who do a great job, whether I know them or yet to 
get to know them, have influenced me. And I can say that in 
my private life, those who leave an impression on me do so 

not with their physical features but more so with their talents 
and the knacks that I cipher out.
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Seyahat travel
TRAVEL NOTES FROM TURKEY AND THE WORLD

ELEGANT AND SPLENDID: BUCHAREST
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KOLEZYUM
Antik dünyanın en büyük 

amfitiyatrosu olan yapı,  MS. 
80 yılından beri tüm heybetiyle 

Roma’nın en özel simgesi. 
Gladyatör dövüşleri, hayvan 
avı, tiyatro ve eski savaşların 

temsillerinin yapıldığı 
Kolezyum, 450 yıl boyunca 

şehrin eğlence merkezi olma 
görevini üstlenmiş. 

Colosseum
The building which is one of 

the biggest amphitheatres of 
Antiquity has been the most 
special landmark of Rome 
in all its glory since 80 AD. 

Colosseum where gladiator 
fights, animal hunts, theatres 
and re-enactment of old wars 

were performed, has been 
the entertainment house of 

the city for 450 years. 
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Akdeniz  

ROMA

Underneath The 
Mediterranean Sun 
ROME 

 YAZI / TEXT:  TÜRKAN DOĞAN 

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
ROMA’ya haftanın HER günü her şey 
dâhil 94,99 USD’den başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.

You can fly to ROME from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights; 
all-inclusive prices start at 94,99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan ROMA’ya 
vergi ve ek ücretler hariç 
14500 BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

You can fly to ROME from 
İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport by using 14500 
BOLPOINTS, excluding taxes 
and charges.

14500 
BOLPUAN
BOLPOINTS
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Kolezyum / Colosseum 
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P
ek çok Avrupa seyahatinden genellikle 

WEuropean travels generally 

to post between museums in 

SEYAHAT /  Travel

ROMA FORUMU
Antik Roma’nın merkezi 

kabul edilen Roma Forumu, 
döneminin siyaset, 

ticaret ve hukuki merkezi 
konumundaydı. Daha çok 
dinsel ve din dışı gösteri ile 

törenlere hizmet eden Roma 
Forumu, zamanla kentin en 
önemli tapınak ve anıtlarının 

da sıralandığı yer haline 
gelmiş. 

Roman Forum
Considered to be the heart 

of the Ancient Rome, Roman 
Forum was the political, 
commercial and judicial 

centre of the era. Serving 
as the backdrop mostly for 
religious or non-religious 
shows and ceremonies, 

Roman Forum has, in time, 
become the place where 

the most important temple 
and monuments of the city 

lined up. 

Roma Forum / Roman Forum
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gnocchi

trippa osso 
bucco

We are familiar with Italian foods like pizza and 
pasta. However, there is more to Italian cuisine than 
that. Gnocchi, stuffed with potatoes; trippa, a tripe 
dish seasoned with vegetables or else osso bucco, the 
shank dish are amongst the famous Italian delicacies 
you may give a try.

It would be best to purchase your ticket online or start the day early 
to avoid waiting in line to go into Vatican where you can see the 

paintings of Renaissance masters including those of Rafael, Leonardo 
da Vinci, Caravaggio and Bernini. In Vatican that is considered to be 
a state with its privileged position, you can visit the St. Peter Square, 
St. Peter’s Basilica and the Sistine Chapel for its glamourous ceiling. 

SEYAHAT /  Travel Vatikan / Vatican
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Built in 118 AD by Emperor Hadrianus, Pantheon is also the best preserved of 
ancient sanctuaries. Built as a temple for all the deities of Ancient Rome, this 
structure was used as a church as of the 7th century. Constructed with a unique 
work of masonry, the building is also one of the oldest domed structures in Rome 
with its 43.3 meter high dome. 

Piazza Navona / Piazza Navona

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

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

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan BEYRUT’a 
vergi ve ek ücretler hariç 
13100 BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

You can fly to BEIRUT from 
İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport by using 13100 
BOLPOINTS, excluding taxes 
and charges.

13100 
BOLPUAN
BOLPOINTS
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Aziz Paul Katedrali 
St. Paul’s Cathedral  
Harissa
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BEYRUT
Always Lively
BEIRUT

 YAZI / TEXT:  ASLI BORA
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Tarihi Duraklar

Historical Spots
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Elias Kilisesi ve Aziz George Maruni Kilisesi, 

Beirut Art Fair Starts

galleries that have made a name for themselves 

Corniche
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Beyrut’tan söz ederken laf illa ki efsane gibi 
anlatılan Lübnan mutfağına da gelir. İpek 

Yolu’nun mirasçısı, Akdeniz’in ve Orta Doğu’nun 
karması bu kadim kent, özgün tariflerin peşine 

düşenleri mutlu edecek bir mutfağa sahip. 
Baharatın vazgeçilmez olduğu bu tariflerde, 

etin, balığın ve sebzenin en lezzetli haliyle 
karşılaşıyorsunuz. Lebeniye, fettuş, humus, 

falafel, tabbule Lübnan mutfağının namı 
dünyaya yayılmış lezzetlerinin başında geliyor. 
Gemmayzeh’de yer alan küçük esnaf lokantası 

Le Chef, gerçek bir Beyrut klasiği. Eski bir Beyrut 
konağında hizmet veren Liza ise muhteşem 
tatlarının yanında şıklığı ve zarafeti ile akşam 

yemeklerini şölene çeviriyor. 

Proverbial:   
The Cuisine of Beirut

Speaking of Beirut, it’s impossible not to 
start talking about the legendary Lebanese 
cuisine. The beneficiary of the Silk Road, a 
meld of the Mediterranean and the Middle 

East, this ancient city, has a cuisine that can 
please those who are after authentic recipes. 
In these recipes, to which spices are essential, 

you come across the most delicious form of 
meat, fish and vegetables. Kibbe Lebeniyeh, 

fattoush, houmus, falafel, tabbouleh are 
among the famous tastes of Lebanese 

cuisine that made a name for themselves 
around the world. Le Chef, the small eatery in 
Gemmayzeh, is a real Beirut classic. Serving 

in an old Beirut mansion, Liza, besides its 
desserts, turns dinners into feasts with its 

chicness and daintiness. 
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Kutsal Rota
The Sacred Route
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Singidunum

Kalemegdan
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BELGRAD

 YAZI / TEXT: HANDE ÇETİN ONGUN
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan BELGRAD’a haftanın 
DÖRT günü her şey dâhil 74,99 USD’den başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.

You can fly to BELGRADE from İstanbul Sabiha Gökçen Airport with Pegasus’ 
FOUR days a week flights; all-inclusive prices start at 74,99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS
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The history of Belgrade which is setup on 
the meeting point of River Danube and Sava 
dates back to the castle built by the Celts 
in 4th century BC. Cited as Singidunum in 
the Roman period, the city has been razed 
to the ground and rebuilt myriads of times 
throughout the centuries. 

The best views of Belgrade which means 
“White castle” is presented by the Belgrade 
Fortress (Kalemegdan) for about 2000 
years. Including Mehmed Pasa Sokolovic 
Fountain, Stambol Gate, Bajrakli Mosque 
and Tomb of Silahdar Damat Ali Pasha, 

the important Ottoman buildings are again 
located here. Named after the founder of 
the Serbian Orthodox Church to become 
one of the landmarks of the city, the 
Church of St. Sava, Museum of Yugoslavia, 
Nikola Tesla Museum and Residence of 
Princess Ljubica are among the must-sees 
in the city. 

Your address for shopping in Belgrade is Knez 
Mihailova Street, the life blood of the city; and 
for food, you should head towards Skadarlija 
Neighborhood famous for its pleasant 
restaurants and glimmering streets... 

At the Confluence of 
Two Rivers 
BELGRADE 
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The capital of Romania, Bucharest lies with a 
dazzling elegance along the banks of River 
Dambovita, a branch of Danube. Its seeds 
planted by the Moldavian Voivode Vlad Tepes 
III a.k.a. “Vlad the Impaler” in the 15th century, 
the city is of a beauty that matches the other 
European capitals. 

E L E GANT AND SPL E NDID

BUCHAREST

  YAZI / TEXT: HANDE ÇETİN ONGUN
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Bükreş, bir Transilvanya gezisinin başlangıç noktasını 
oluşturuyor. Bükreş’ten tren ya da karayoluyla Romanya’nın 

Braşov, Bran, Maramureş, Sighişoara ve Sibiu gibi tarihi 
kentlerine kolaylıkla ulaşabilirsiniz. 

Bucharest is the starting point of Transylvania tours. You can 
easily get to the historical cities like Brasov, Bran, Maramures, 

Sighisoara and Sibiu in Romania by taking a train from 
Bucharest or by road. 

Rumen Ateneum / Romanian Athenaeum
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
BÜKREŞ’e haftanın BEŞ günü her şey 
dâhil 59,99 USD’den başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.

You can fly to BUCHAREST from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ FIVE days a week 
flights; all-inclusive prices start at 59,99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

Kültürel ve idari yapılarla çevrili 
olan Devrim Meydanı’ndaki en 
dikkat çekici noktalardan biri, 

sütunlu ön cephesiyle göz dolduran 
Rumen Ateneum’u. George 

Enescu Filarmoni Orkestrası’na 
ev sahipliği yapan Ateneum’da 

orkestranın ya da farklı müzisyen 
ve müzik gruplarının konserini 

izleyebilirsiniz.

One of the most attention grabbing 
spots on the Revolution Square, 
which is surrounded by cultural 
and administrative buildings, is 

the Romanian Athenaeum with its 
impressive columned frontal facade. At 
the Athenaeum that hosts the George 
Enescu Philharmonic Orchestra, you 
can see concerts of theirs or other 

musicians’ or ensembles’.

Çavuşevsku dönemi şehrin 
siluetini yeniden şekillendirse 
de Bükreş artan konut ihtiyacı 

karşısında bahçelerini korumayı 
başarabilmiş. Botanik Bahçesi ile 
Cişmigiu, Herastrau, Tineretului, 

Icoanei ve Circului parkları, bu 
bahçe-kentte yeşille baş başa 
kalıp iyi vakit geçirebileceğiniz 

yerlerden bazıları. 

Even though the Ceaușescu era had 
reshaped the skyline of the city, 

despite the rise in housing demand, 
Bucharest managed to keep its 

gardens. With the Botanical garden 
Cismigiou, Herastrau, Tineretului, 

Icoanei and Circului parks are some 
of the places where you can be at one 
with nature and spend some quality 

time in this garden-city.

Pentagon’dan (ABD) sonra 
dünyanın en büyük ikinci idari 
binası olan Parlamento Sarayı, 

365 bin metrekareye yayılan 
alanı, bir milyon metreküp 
mermer, 900 bin metreküp 

ahşap ve 700 bin ton çeliğin 
kullanıldığı, 1000’den fazla 
odasıyla Nikolay Çavuşesku 

döneminin bir mirası.

The second largest administrative 
building of the world after Pentagon 
(USA), the Palace of the Parliament 
that covers an area of 365 thousand 

sqm, which was built using one million 
m3 of marble, 900 thousand m3 of 

wood and 700 thousand tons of steel 
is a heritage of the Nicolae Ceaușescu 

era with over 1000 rooms.
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Saraydan Müzeye
19. yüzyılın ilk yarısından itibaren 

Kraliyet Sarayı olarak kullanılan 
Neo-Klasik yapı, 1950’lerden sonra 

Romanya Ulusal Sanat Müzesi 
olarak hizmet vermeye başlamış. 
Kalıcı sergilere ev sahipliği yapan 

galerilerin biri Antik Dönem ve 
Orta Çağ ulusal sanatına, diğeri 

ise Avrupalı Ustalar’ın eserlerine 
ayrılmış.    

From Palace to 
Museum

Having served as a Royal Palace as 
of the beginning of 19th century, the 

Neo-Classical structure, was brought 
into service as the National Art Museum 

of Romania after the 1950s. One of 
the halls which hosts permanent 

exhibitions, is dedicated to Antiquity 
and Medieval National Art and the other 

to the artwork by European Masters.   

Tarihi Merkez
Centrul Istoric olarak bilinen eski 

kent merkezinde, tarihi dokusu 
bozulmayan binalarda pek çok kafe 

ve restoran bulunuyor. Düzayak 
bir şehir olan Bükreş’i yürüyerek 
keşfetmeniz mümkün. Özellikle 
merkeze beş dakika uzaklıktaki 

Lipscani Bölgesi’nde damak 
tadınıza uygun pek çok seçenekle 

karşılaşabilirsiniz.  

Şehrin en büyük ve en eski 
caddelerinden Calea Victoriei 

(Zafer Yolu), Victoriei Meydanı’ndan 
başlayıp Liscani bölgesine 

kadar uzanıyor. Bu cadde aynı 
zamanda en önemli alışveriş 

güzergâhlarından da biri. Magheru 
Bulvarı ve Piata Unirii Meydanı da 

Bükreş’te alışveriş yapabileceğiniz 
diğer bölgeler arasında.

Oldukça zengin bir mutfağa 
sahip Romanya’da Mititei ya da 

Caltabosi denen sosisleri, ciorba 
de burta’yı (işkembe çorbası), 

mısır polentası (mamaliga) 
ile servis edilen sarmale’yi 

(lahana sarması), peynir turtası 
poalen brau’yu veya ballı cevizli 

yufka tatlısı turta cu julfa’yı 
deneyebilirsiniz. 

Historical Centre
At the old city centre known as the 

Centrul Istoric, there are many cafes 
and restaurants in the buildings that 

have their historical fabric unimpaired. 
It is possible to explore Bucharest, 

which is a flat city, by taking walks. You 
may especially come by many options 
that would cater to your taste in the 
Lipscani Region five minutes away 

from the centre.

Time to Shop
One of the major and oldest streets 
in the city, Calea Victoriei (Victory 
Avenue) starts from the Victoriei 

Square and extends to the Lipscani 
district. This street is also one 

of the most important shopping 
locations. Magheru Boulevard and 

Piata Unirii (Union Square) are 
among the districts you can shop 

in Bucharest.

A Rich Cuisine
In Romania which has quite 

an opulent cuisine, you can try 
the sausages called Mititei or 

Caltabosi; ciorba de burta (tripe 
soup); mamaliga (corn polenta) 

served with sarmale (stuffed 
cabbage rolls), poalen brau 

(cheese pie) or the turta cu julfa 
(a phyllo dessert with honey and 

walnuts).
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Çocuklarla In ZURICH  
with Kids

 YAZI / TEXT:  DENİZ SÜTLÜ ÖZGÜL 

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

You can fly to ZURICH 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 ZÜRİH’e 
vergi ve ek ücretler hariç 
4350 BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

You can fly to ZURICH from 
İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport by using 4350 
BOLPOINTS, excluding taxes 
and charges.

4350 
BOLPUAN
BOLPOINTS

80 PEGASUS _
 
Eylül / September  2019



Eylül / September  2019 _
 
PEGASUS    81Eylül / September  2019 _

 
PEGASUS    81



82 PEGASUS _
 
Eylül / September  2019

SEYAHAT /  Travel

EXPLORE BY BICYCLES

Bisikletli  1

A DAY BY THE LAKESIDE

Gölde Bir Gün2

Zürih’in Kalbi
Niederdorf, Zürih’in eski şehir merkezi. Butik ve renkli 

dükkânlarıyla çocuk-yetişkin, herkese hitap ediyor. 
Burada İsviçre’nin güzel sıcak çikolatacısı Cafe 

Schober’e de mutlaka uğrayın. Yol sonundaki Polybahn 
füniküler hattı ile Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü 

(ETH) kampüsünden Fraumünster, Grossmünster ve 
Lindenhof manzarasını izleyebilirsiniz. Geniş alanda 

çocuklar da özgürce koştursun.

The Heart of Zurich 
Niederdorf is Zurich’s original city centre. It’s filled with 

boutiques and colourful shops that appeal to both adults 
and kids. While you’re there, make sure to stop by Cafe 

Schober, which has the best hot chocolate in Switzerland. 
Take the Polybahn funicular at the end of the street to 

the Zurich Federal Institute of Technology (ETH) campus 
to enjoy the views of Freumünster, Grossmünster and 
Lindenhof and let the kids run free out in the open air!

3
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FOR THE LOVE OF TOYS

GREEN SPACES AND PARKS 

4

6

Turistler kadar halkın da 
sevdiği harika bir müze. Peri 

masallarındakilere benzeyen, 100 
yıllık bir kalede faaliyet gösteren 

müze, Landesmuseum olarak 
biliniyor. Burası, dört resmi dili 
olan ülkenin karmaşık geçmişi 

ve kültürü hakkında ziyaretçilere 
ilginç bilgiler veriyor. Müzeye giriş 

16 yaş altı için ücretsiz.

This wonderful museum is as 
popular with locals as it is with 

tourists. Fuctioning in a 100-year-
old castle which looks like the 

ones in fairy tales, this museum is 
known as Landesmuseum. Visitors 
can learn lots of interesting facts 

about the complicated history 
and culture of this country of four 
official languages. Entrance is free 

for children under 16.

5
SEYAHAT /  Travel
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FROM BICYCLE TIRE TO BELT 

THE SCENERY FROM THE TOP 

Bisiklet 

Kemere7

8

Trenle Seyahat
Bir gününüzü de tren ile şehrin dışında bir yere seyahat 
ederek geçirebilirsiniz. Tıpkı İsviçrelilerin hafta sonları 

yaptığı gibi. “Ticki Park” yani aile vagonlu güzergâh 
seçerseniz çocuklar yol boyunca kaydıraktan kayıp 

eğlenirken siz de keyfinize bakarsınız.
Rota olarak da Zürih’ten bir saat uzaklıktaki Luzern’i 
düşünebilirsiniz. Bölgedeki Chapel Bridge ve Water 

Tower görülmesi gereken yapılar arasında. Üstelik bu 
şehir, muhteşem İsviçre Taşıt Müzesi’ne de ev sahipliği 
yapıyor. Tek sorun, çocukları müzeden ayırmak olacak!

Train Travel
You may set aside a day to take a train trip outside of the 

city, which is a typical weekend activity for many Swiss 
families. If you pick a train with a “Ticki Park”, or “Family 

Wagon”, you’ll be able to relax and enjoy the ride while 
the kids spend their time playing on the slide.

As for where to go, you may consider Lucerne, which is 
an hour away from Zurich. Here, the Chapel Bridge and 

the Water Tower are worth the visit. The city also boasts 
the magnificent Swiss Museum of Transport, where the 
only problem will be tearing your kids away at the end!

9
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
ANTALYA’ya haftanın HER günü her şey 
dâhil 134,99 TL’den başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.

You can fly to ANTALYA from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights; 
all-inclusive prices start at 134,99 TL.

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan ANTALYA’ya 
vergi ve ek ücretler hariç 
3750 BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

You can fly to ANTALYA from 
İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport by using 3750 
BOLPOINTS, excluding taxes 
and charges.

3750 
BOLPUAN
BOLPOINTS

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS
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History Amid Nature
THE LYCIAN WAY

 YAZI VE FOTOĞRAF - TEXT AND PHOTOS:  XAVIER ALLARD
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Likya Yolu, 
“The Sunday 
Times” 

biri olarak 
gösteriliyor. 

Country 
Walking 
Magazine” 

The Lycian Way was 
listed among the world’s 
best ten hiking routes 
by “The Sunday Times” 
and along the world’s 
best 15 walking routes 
by “Britain’s Country 
Walking Magazine”.
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Simena REHBER
ULAŞIM

Fethiye’de Ovacık Köyü’nde 
Antalya’daysa Hisançandır’da 

sınırı olan Likya Yolunu 
yürümeye, daha çok Fethiye 

tercih edilse de iki taraftan da 
başlayabilirsiniz. Ovacık ya da 

Hisançandır’daki başlangıç 
noktalarına özel aracınızla 

ulaşabilirsiniz. “Aman yola tek 
başıma çıkmayayım” deyip biraz 
temkinli davrananlardansanız, 
rehberli yürüyüş olanağı sunan 

ve sayısı yüze varan turizm 
şirketlerinden faydalanabilirsiniz. 

PRATİK BİLGİLER
Likya Yolu’nda yürümek için 

bahar aylarını tercih etmelisiniz. 
Şubat-mayıs ya da eylül-kasım 

arası, yürüyüş sevdalıları için tam 
ideal vakitler. Öyle ki yazın, her 

ne kadar kısa mesafe katetseniz 
ya da gölgeli kısımlardan 

yürüseniz bile Likya Yolu aşırı 
sıcaktan dolayı çok yorucu bir 
rotaya dönüşebilir. Yolculuğa 
çıkmadan önce su taşımak 

için kullanacağınız mataranızı, 
yürüyüş ayakkabılarınızı, şapka 

ve pusulanızı hazır etmeyi 
unutmayın. Eğer yolculuğa bir tur 

firmasıyla çıkıyorsanız, onların 
yönlendirmelerine göre de 

hazırlıklarınızı tamamlayabilirsiniz.

GUIDE
TRANSPORT

You can begin the Lycian Way 
from either end, be it Fethiye’s 

Ovacık Köyü village or from 
Antalya’s Hisançandır, but 

most people prefer to start 
from Fethiye. You can reach 
the starting points in Ovacık 

or Hisançandır by car. If you’d 
rather not go it along, there 
are hundreds of firms that 
offer guided tours. You can 
also hike it alone and have a 

tourism company sort out your 
accommodation along the way. 

PRACTICAL FACTS
You should try and do the hike in 

spring. The ideal time is February-
May and October-November. No 

matter how short a route you 
may choose, or how much shade 
there is along the way, summer 
is very tiring and hot. Make sure 
to have a water canister, good 

hiking shoes, a hat and compass 
at the ready. If you’re undertaking 
the hike with a tourism firm, then 

follow their instructions. 
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keen to begin discovering this trail. I set a fast pace 

desert landscape. 

the trail alternates between steep heights and low 

SEYAHAT /  Travel

gazetelerde ve dergilerde 

mutlaka gidilmesi gereken 
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SEYAHAT /  Travel

Türkiye’de 
düzenlenen ilk 
ultra maraton 
olan “Likya 
Yolu Ultra 
Maratonu” 

Eylül tarihleri 

düzenleniyor. 

Tarihi Likya 
Yolu’nun 

bölümünü 
kapsayan 
rota, tüm 
kategorilerdeki 

yükseklikte 

The first ultra marathon 
organized in Turkey, 
“Lycian Way Ultra 
Marathon” will be held 
on 27-29 September 
this year. The route that 
covers 250 kilometers of 
the Lycian Way that is 
509 kilometers long in 
total, presents a whole 
different visual feast to 
runners in all categories 
at every altitude.
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TANITIM / Advertorial

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 

Dr. Alpaslan Çalışkan
Rekonstrüktif Pelvik Taban Cerrahisi

www.rahimsarkmasi.com / gsm: 0505 526 8964
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TIPS FOR A BETTER LIVING

INTRODUCING MINDFUL TRAVEL
Art, Ecology and Anthropology the Seventh Continent 
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Sanat, Ekoloji ve Antropoloji

th

Art, Ecology and Anthropology
THE SEVENTH CONTINENT 

 DERLEYEN / COMPILED BY: HANDE ÇETİN ONGUN

Lifestyle
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The curator of the 16th Istanbul Biennial Nicolas 
Bourriaud claims that artists can show us the things that 
are created without consciousness and can come up with 
new ideas, create new fields of research and new objects 
to be studied.

A Product of the Anthropocene 

Johannes Büttner

Paul SietsemaTala Madani
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16. İstanbul Bienali’in küratörü 
Nicolas Bourriaud, “İstanbul’a, 

yüzyıllar boyunca insanların 
ve ideolojilerin karşı karşıya 

gelip yoğrulduğu bu şehre, yeni 
‘merkezsiz’ dünyamızı, Yedinci 
Kıta’mızı keşfe çıkmaları için  

56 sanatçı ve sanat kolektifini 
davet ettik. Onlar bu dünyanın 

antropologları olacak da 
diyebiliriz. Bienalde yer alan her 

sanatçının çalışması bir şekilde bu 
amaca gönderme yapacak” diyor.

AN OFF-CENTERED 
WORLD

Nicolas Bourriaud, the curator 
of the 16th Istanbul Biennial 

says, “We invited 56 artists and 
collectives to Istanbul, a city 
where people and ideologies 

have come face to face 
throughout the centuries and 

intermingled, to explore our new 
‘off-centred’ world, the Seventh 

Continent. We can say they 
are the anthropologists of this 
world. The artists whose work 

will be on display at the Biennale 
will in one way or another be 

referring to that”.

Lifestyle

Nicolas Bourriaud, Küratör / Curator

Piotr Uklanski

Güçlü Öztekin

Feral Atlas



444 40 22Yalıkavak
Bodrum

www.alysia.com
www.ersyapı.com

O
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bienal.iksv.org/tr/16-istanbul-bienali/yedinci-kita

Ylva Snofrid

Sanam Khatibi

One of the effects of the Anthropocene era is the huge 
mass of waste floating in the Pacific. Dubbed “The 
Seventh Continent” in popular science, this wide mass is 
nearly five times the size of Turkey’s surface area.
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Recently, it has become quite common for 
vacations we deem to be the antidote for the 
daily grind of life, to become a great source 

Introducing  
Mindful Travel

 YAZI / TEXT: HÜMA KAYA

Lifestyle
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bir 

 

a 
Seyahat ederken 

One of the best ways to practice 
your attention is to sit down and 
bear witness to the flow of life in 
a popular district (for instance in 
a central square, a pavement or 
park).



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

Coffee percolator

WKH06 - € 49,90

Espresso machine

KMF1 - € 845,90

Filter coffee machine

FKMC18 - € 221,90

Barista Kit

BKC10 - € 102,90

Coffee grinder - Grey

MC1T-GREY - € 214,90

Wine fridge - 200 liters

WKM200-2 - € 524,90

Drinks refrigerator  

GKS330N - € 453,90

Bar refrigerated table

BKSH92 - € 311,90

10% 
DISCOUNT 
RABATT 

*

To the online shop!

Code: AZ199           
* Code valid until 30.09.2019
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Yavaş yavaş, anı özümseyerek, 
tadarak, bulunduğunuz ortamı 

benimseyerek ve dinleyerek 
hareket etmek, bilinçli farkındalık 

seyahatlerinde işin püf noktası 
diyebiliriz. Stresten uzaklaşmak ve 
zihni diğer her şeyden arındırmak 
ancak bu şekilde mümkün olabilir. 

Kaçtığınız şey gerçekten stresli, 
planlı, gösterişli ve boğuk şehir 
hayatıysa, “gerçek” bir tatili hak 

etmişsiniz demektir.  

A REAL VACATION
We can say that the knack to 

mindful travel is moving slowly, 
absorbing the moment, tasting, 
embracing your surroundings 

and listening. Drawing away from 
stress and clearing your mind of 
everything can only be achieved 
this way. If what you are really 
running from is the stressful, 
planned, garish and raucous 

city life, you have most certainly 
deserved a “real” vacation. 



YARIM ASIRDAN BERI
.
 KALI

.
TE, 

GÜVEN VE LEZZETI
.
N SEMBOLÜ

EGETÜRK 

LEZZET, KALI
.
TE SEMBOLÜ

www.egetuerk.de
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EYLÜL için burcunuz diyor ki...
Your horoscope for SEPTEMBER says that...

Daha önce yaptığınız bir girişimin sonucunu 
ay ortasından itibaren alabilirsiniz. Daha 
önce emek sarf ettiğiniz bir konuda geri 
adım atmanız ya da vazgeçmeniz söz konusu 
olabilir. 28 Eylül yeniayı ikili ilişkiler ve iş 
ortaklıkları ile ilgili bir gelişmeyi tetikleyebilir. 
İşle ilgili cesaret gerektiren gelişmeler 
gündemde.

You may get the results of a past endeavour 
as of mid-month. You may have to take a 
step back or give up something you have 
previously spent effort on. The new moon on 
28 September can trigger a development 
regarding one-on-one relationships or 
business partnerships. Developments 
requiring courage are topical at work.

İşleriniz, rutinler ve 
yetişmesi gereken 
görev ve angaryalar 
ay sonunda sizi 
yorabilir. Disiplinli 
bir şekilde 
yürütmediğiniz 
şeyler, iki ayağınızı bir pabuca 
sokabilir. 28 Eylül yeniayı burcunuzda 
olacak. Bu dönemi önemli girişim 
ve kararlılık gerektiren atılımlar 
için değerlendirebilirsiniz. İçinizde 
yaşadığınız bir problemi ifade ederken 
kavgaya mahal vermemek önemli. 

At the end of the month, your work, 
routines and the tasks and drudgery 
may tire you out. The things you 
were not disciplined about may put 
pressure on you. The new moon on 28 
September will be in your sign. You can 
make use of this period for important 
endeavours and enterprises that 
require determination. It is important 
not to give rise to a fight as you 
express an internal conflict.

14 Eylül’de gerçekleşecek dolunayla birlikte 
işinizde bazı dinamik gelişmeler gündeme 
gelebilir. Bir şeyleri görücüye çıkarmanın 
zamanı gelmiş olabilir. 28 Eylül yeniayı da 
yeni ve keyif veren bir hobiye niyet etmenize 
vesile olabilir. Aile içinde yapılacak maddi 
düzenlemeler de gündemde.

With the full moon on 14 September some 
dynamic developments may take place 
at work. It might be the time to debut 
something. The new moon on 28 September 
might lead you to take up a new and pleasing 
hobby. Financial arrangements within the 
family are also on the front burner.

Ev ve aile içinde halledilmesi gereken 
meseleler ay ortasında gündeme gelebilir. 
Kaotik ve belirsiz durumlar, sizi yorabilir. 
Net olmak adına maddi açıdan iyi sonuçlar 
verebilecek yolları belirleyebilirsiniz. 28 
Eylül yeniayı sizi bir ortak çalışmanın ve 
keyif veren bir grubun içine dahil edebilir. 

Mid-month, matters of home and family 
needing to be dealt with may be on the 
front burner. Chaotic and unsettled issues 
may exhaust you. To clear your head, 
you may choose ways which will yield 
financially good results. The new moon on 
28 September, may get you involved in a 
collaborative work or group you’ll enjoy.

Ay ortasında çocuğunuzla ilgili konularda 
karar almanız, adım atmanız ve bir şekilde 
onun hayatına yön verecek bazı gelişmeleri 
tetiklemeniz gerekebilir. 28 Eylül yeniayı 
sonrasında kendinizle baş başa kalıp bu 
süreyi kendiniz için kullanmanıza neden 
olabilecek fırsatlar çıkabilir. 

Mid-month, you may have to take decisions 
regarding your children’s lives and trigger 
some developments to steer it. Following the 
new moon on 28 September, you may get the 
chance to be by yourself and spend this time 
on you.

KOÇ I ARIES

TAURUS

SCORPIO

GEMINI

SAGITTARIUS

LIBRA

Ay ortasında sosyal çevrenizdeki bir duygusal 
gerginlik sizi de etkileyebilir. Kalabalık ortamlara 
uyum sağlamak ve denge kurmak ek gayret 
gerektirebilir. 28 Eylül yeniayı ile birlikte yeni bir 
görev, iş ve yaşam alışkanlıklarınızı değiştirecek 
yeni bir rutin gündeme gelebilir. Sizi mutlu 
edecek ve yaşantınıza hareketlilik katacak bir 
seyahat ya da hobiniz için eğitim söz konusu 
olabilir. 

Mid-month, an emotional tension in your social 
circle may also have an impact on you. Adapting 
to crowded environments and striking a balance 
may require additional effort. With the new 
moon on 28 September a new task, may bring 
forth a new routine that 
will change your work and 
life habits. You may get to 
travel or train on a hobby 
of yours that will add zest 
to your life and make you 
happy.
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BURÇLAR
H o r o s c o p e

EYLÜL için burcunuz diyor ki...
Your horoscope for SEPTEMBER says that...

Ay ortasında maddi bir konu için çözüm üretme 
ya da kaynak yaratma konusu gündeme gelebilir. 
Bir alacak verecek meselesi gerginlik yaratabilir. 
İletişim konusu ay sonlarında sizin için çok 
önemli olacak. İstek ve ihtiyaçlarınızı daha etkili 
biçimde çözmenin yollarını bulmalısınız.

Mid-month, coming up with a solution regarding 
a financial matter or creating resources might 
be on the agenda. An issue of receivables and 
payables may cause tension. Communication 
will become crucial for you. You need to find 
more effective ways of resolving your wants and 
needs.

Rutinden uzaklaşma ihtiyacınız ve yeni 
insanlarla bir araya gelme isteğiniz artacak. 
Seyahat ya da bir eğitim için planlar 
yapabilirsiniz. 28 Eylül yeniayı ile birlikte aile içi 
konular ve evinize yönelik bazı düzenlemeler 
söz konusu olabilir. Bir ticari girişim ya da 
ikili ilişkilerde daha etkili iletişim için çaba 
gerekecek.

Your need to stray away from routine and 
meet new people will increase. You may 
make plans for a journey or some sort of 
training. With the new moon on 28 September 
arrangements regarding home and family 
may come to the fore. Effort will be required 
for more effective communications in you 
commercial endeavours or one-on-one 
relationships.

Normal şartlarda belki de lüks 
diye düşüneceğiniz bir şey için 
harcayacağınız para ay ortasında 
gündeme gelebilir. Mantıkla hareket 
etiğinizden ve harcadığınızın buna 
değeceğinden emin olmaya çalışın. 
Bu konu bütçenizi paylaştığınız 
kişilerle bir gerginliğe neden olabilir. 
Ay sonundaki yeniay sizin için yenilik 
arayışınıza hizmet edecek ufuklar 
açabilir. 

Mid-month, you may have to spend 
money for something you would 
normally consider a luxury. Try and 
ensure you are acting logically and 
your spending is worthwhile. This 
may lead to some tension between 
you and the people you share your 
budget with. The new moon at the 
end of the month may broaden your 
horizons in a way to serve your quest 
for novelties.

Bir konu nedeniyle ay ortasında eşinizle 
karşı karşıya gelebilir ve gerginlik 
yaşayabilirsiniz. Aman dikkat! Ben ve biz 
dengesi önemli. Olgun tavırlarınız duygusal 
iniş çıkışların önüne geçebilir. Ay sonunda 
para ve yatırım konusu gündeme gelebilir 
ve bunlara dair ihtiyaçlar için yeni girişimler 
yaşanabilir.

Mid-month, you may come face to face 
with your spouse due to an issue and 
experience tension. Be mindful! The 
balance of me and us is important. Your 
mature attitude may forestall emotional 
ups and downs. Matters regarding money 
and investments may be on the agenda by 
the end of the month and new endeavours 
may come up to fulfil needs.

Ay ortasında gerçekleşecek dolunay sizi 
diğer kişilerden daha çok etkileyecek. 
Sizdeki bir değişim ikili ilişkilerinizi de 
etkileyebilir. Ya da hayatı paylaştığınız 
kişilerin aldığı veya alamadığı bir karar, 
sizi bağlayabilir. İç dengenizi bozmamaya 
çalışın. 28 Eylül yeniayı maddi konularda 
girişimci tavırlarınızı tetikleyebilir.

The full moon mid-month will have a 
greater impact on you than on others. A 
change in you may also have an impact 
on your one-on-one relationships. Or else, 
a decision that is taken or not taken by 
your spouse may be binding for you. Try to 
maintain your internal balance. The new 
moon on 28 September may trigger your 

entrepreneurial 
attitude regarding 
finances.

CAPRICORN BALIK I PISCES

ASLAN I LEO

Yakın çevrenizdeki kişilerle ilişkiniz yanlış 
anlaşılma ya da bir konuşma sebebiyle ay 
ortasında bir miktar gerilebilir. 28 Eylül 
yeniayı işle ilgili harekete geçme motivasyonu 
sağlayabilir. Talep etmek ya da başvuruda 
bulunmak için olasılıklar şekillenebilir.

Mid-month, your relationships in your close 
circle may become a bit tense due to some 
misunderstandings or talk. The new moon on 
28 September may motivate you to take action 
regarding work. Opportunities to make requests 
or apply for something may take shape.

KOVA I AQUARIUS

YENGEÇ I CANCER
VIRGO
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STORIES OF FIRST CHANCE
Come Let Us Explore Our Potential Together
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HABER / News

Esas Sosyal’in ilk sosyal yatırımı olan İlk Fırsat Programı, devlet 
üniversitelerinden yeni mezun gençlerin maaşını karşılayarak Türkiye’nin önde 
gelen STK’larında 12 ay tam zamanlı ilk iş deneyimini edinmesini sağlıyor. 
Program kapsamında gençlere 21. yüzyıl becerilerini geliştirmeye yönelik 
eğitimler sunuluyor ve onların profesyonel yetkinliğini zenginleştirmesi 
sağlanıyor. 2016 yılından bu yana 95 gence “ilk fırsat”ını sunan programın 2019 
katılımcıları ise programı tamamlamak üzere. Biz de 2019 katılımcılarından 
ikisine İlk Fırsat ile ilgili hikâyesini sorduk.

STORIES OF FIRST CHANCE
The first social investment of Esas Social, the First Chance Program, offers a 
chance to new graduates of state universities to have their first full time work 
experience that lasts for a year at leading NGOs of Turkey, also by paying their 
wages. Within the scope of the program, young people are offered training 
that will support them in developing their 21st Century skills, and enriching 
their professional competencies. The program has given 95 youth their “First 
Chance” since 2016, and the participants of 2019 will soon complete their 
program. We asked two participants of 2019 about their “First Chance” stories.

“İLK FIRSAT’IN BİZE SUNDUKLARINI İŞ HAYATIMIZA AKTARIYORUZ”
TEMA Vakfı’nda İdari İşler ve Satınalma Asistanı olarak görev yapan Ayten 
Ayhancı kendi hikâyesini şöyle anlatıyor:
Esas Sosyal’in İlk Fırsat Programı ile nasıl tanıştınız?
İlk Fırsat’la tanışmam oldukça ilginç: Kuzenimin Flypgs.com Magazine’de 
gördüğü başvuru ilanını bana iletmesiyle İlk Fırsat yolculuğum başladı. Şu an İlk 
Fırsat sayesinde o dergide kendi hikâyemi anlatıyorum.
İlk Fırsat’a seçilme sürecinde nasıl bir deneyim yaşadınız?
Birçok mülakattan geçerek uygun görülen 35 arkadaşımla birlikte programa 
kabul edildik. Bu süreçte profesyonel bir işe alım sürecinin nasıl ilerlediği ve ne 
gibi süreçler izlendiği hakkında deneyim kazandım.
İlk Fırsat’a başlamadan önceki ve programı bitirdikten 
sonraki süreci kıyasladığınızda sizdeki en büyük farklılık 
nedir?
İlk Fırsat sayesinde TEMA Vakfı’nda bir yıl boyunca 
tam zamanlı iş deneyimim oldu. 21. yüzyıl 
yetkinlikleri kapsamındaki eğitimlerle kişisel 
gelişimime katkı sağladım. Mentorluk desteği ve 
alanında uzman kişilerin verdiği destekle yolumda 
emin adımlarla ilerliyorum ve kendimi çok şanslı 
hissediyorum. 
İlk Fırsat’la birlikte pekiştirdiğiniz beceri ve mevcut 
yetkinliklerinizi değerlendirdiğinizde sizce bir şirket 
neden sizi işe almalı?
Ben ve program dahilindeki tüm arkadaşlarım, Anadolu’daki 
devlet üniversitelerinden mezun olduk. Üniversitede 
kulüp çalışmalarına aktif katılmış ve birçok gönüllülük 
çalışmasına emek vermiş gençleriz. İlk Fırsat’ın bize 
sunduğu ayrıcalıklarla aldığımız eğitimi iş hayatında 
uygulama fırsatımız oluyor ve böylece çalıştığımız 
kurumlara da fayda sağlıyoruz.  

“İYİ Kİ İLK FIRSATLIYIM”
Maya Vakfı’nda Mali İşler Asistanı olarak görev yapan 
Casim Atlıger’in hikâyesi ise şöyle:
Esas Sosyal’in İlk Fırsat Programı ile nasıl tanıştınız?
İlk Fırsat’ı sosyal medyada yapılan paylaşımla tanıdım. 
Sonrasında programı araştırıp başvurumu yaptım.
İlk Fırsat’a seçilme sürecinde nasıl bir deneyim yaşadınız?
İş hayatına ilk adımımı attığım bu programda, deneyimsizliğin verdiği tatlı bir 
heyecanla ilk mülakatıma girdim ve kendimi rahatlıkla ifade edebileceğim bir 
ortamla karşılaştım. Sonrasında gerçekleşen mülakatlara daha iyi hazırlanarak 
programa seçilme inancımı korudum ve şimdi buradayım.
İlk Fırsat’a başlamadan önceki ve programı bitirdikten sonraki süreci 
kıyasladığınızda sizdeki en büyük farklılık nedir?
İlk Fırsat’la birlikte iş deneyimi kazandım ve bununla beraber sivil toplum 
bilinciyle farklı kalplere dokunabilmenin mutluluğunu burada buldum. İyi ki İlk 
Fırsat’lıyım...
İlk Fırsat’la birlikte pekiştirdiğiniz beceri ve mevcut yetkinliklerinizi 
değerlendirdiğinizde sizce bir şirket neden sizi işe almalı?
İlk Fırsat Akademisi kapsamında katıldığımız eğitimlerle 21. yüzyıl yetkinliklerini 
öğrenme ve bu yetkinlikleri iş hayatında uygulama fırsatı buldum. Bununla 
beraber mentor görüşmeleri, katıldığım söyleşiler, oluşturduğum network, 
aldığım İngilizce ve Microsoft Office programları eğitimleriyle kendimi geliştirme 
fırsatı buldum.

“WE ARE TRANSFERRING WHAT WE HAVE LEARNED OWING TO FIRST CHANCE 
TO OUR PROFESSIONAL LIFE” 
Ayten Ayhancı is working as an Operations and Purchasing Assistant in TEMA 
Foundation. Here is her First Chance story: 
How did you get familiar with Esas Social’s First Chance Program?
I was introduced to First Chance quite interestingly: My cousin had seen the 
application announcement in Flypgs.com Magazine, and he passed it on to me. 
Thus, my First Chance journey started. And now, thanks to First Chance, I’m telling 
my own story for that same magazine.
What sort of an experience did you have during the selection process for the 
First Chance?
After many interviews, I was admitted to the program together with other 35 
eligible participants. Throughout this process, I experienced how professional 

recruitment procedures progress, and the steps that are followed.
When you compare the ‘before’ and ‘after’ of the First Chance Program, what 

is the greatest difference in you?
Thanks to First Chance, I had a full time work experience for a whole year at 
TEMA Foundation. The content of the training on the 21st Century skills has 
contributed, profoundly, to my personal development. With the support of our 
mentors and subject matter experts, I’m forging ahead with firm steps on my 

path and I’m feeling very lucky. 
Considering the skills you have reinforced with First Chance and your existing 

competencies, why do you think a company should employ you?
I am, and all my friends who are a part of this program are, graduates of state 
universities in Anatolia. We are young people who played active roles in university 
clubs, and worked hard as volunteers. With the privileges provided by First 

Chance, we have the opportunity to transfer the education we received into, 
and practice it in, professional life, and thus, we also contribute to and benefit 
the institutions we work for.  

“SO GLAD TO BE A PART OF FIRST CHANCE”
Casim Atlıger is working as a Financial Affairs Assistant in Maya Foundation. 

Here is his story:
How did you get familiar with Esas Social’s First Chance Program?

I was introduced to First Chance with a thumbnail shared on social media. Then, 
following some research on the program, I submitted an application.
What sort of an experience did you have during the selection process for the 
First Chance Program?
In this program, which enabled me to take my first steps into professional life, 
I went to my first interview with a sweet pang of excitement brought about by 
inexperience and found myself in an environment, where I could easily express 
myself. Then, I prepared myself better for the following interviews, and I kept 
believing that I would be selected for the program; and here I am.
When you compare the ‘before’ and ‘after’ of the First Chance Program, what 
is the greatest difference in you?
Owing to First Chance, I gained work experience, and I also found the happiness 
brought on by reaching out and touching different hearts with a civil society 
awareness. I’m so glad to be a part of First Chance...
Considering the skills you have reinforced with First Chance and your existing 
competencies, why do you think a company should employ you?
With the training provided within the scope of First Chance, I got the opportunity to 
learn about the 21st Century skills, and implement these in professional life. Besides 
that, I had the chance to develop myself through meetings with our mentors, the 
conversation sessions that I attended, with the network that I was able to create, 
and the training I received on the English language and Microsoft Office programs.
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Bir toplumun kalkınması, gelişmesi ve refah seviyesinin 
yükseltilmesi sahip olduğu girişimcilere bağlıdır. Girişimci 
sayısı fazla olan toplumlar, diğer toplumlara yön vermekte 
ve liderlik etmektedir. Ancak girişimci sayısının fazla olması 
sadece erkek bireylerle sağlanamaz. Gelişmiş bir ülke olmanın 
olmazsa olmazı kadınları toplumsal hayata katmaktır. 
Nüfusun yarısını oluşturan kadınların ekonomiye yalnızca 
tüketen değil üreten olarak da katılması şarttır. Sürdürülebilir 
kalkınmanın yolu hiç kuşkusuz kadınların ekonomik, sosyal ve 
siyasal alanda erkeklerle eşit sayıda ve eşit koşullarda faaliyet 
göstermesine ve temsil edilmesine bağlıdır. 

Ülkemizde şu an 110 bin olan kadın girişimci sayısının en az 
üç katına çıkarılması gerekmektedir. Yapılan bir araştırmaya 
göre Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranını yüzde 
34’lerden yüzde 63’e çıkartabilirsek Gayrisafi Yurt İçi 
Hasıla’mız (GSYİH) da 2025 yılına kadar yüzde 20 artacaktır. 

Girişim ekosistemi konusunda uzman araştırma kuruluşu 
Startups.watch verilerine göre Türkiye’de 2010 ile 2018 
yılları arasında ortalama teknoloji ve internet üzerinden iş 
yapan kadın girişimci oranı yüzde 14 civarındadır. 2018’de 
ise Türkiye’deki kadın girişimcilerin oranı yüzde 16.9 dur. 
Teknoloji yazarı Timur Sırt’ın bir köşe yazısında belirttiği 
üzere Startups.watch’un açıkladığı rakamlara genel olarak 
bakıldığında Türkiye’nin global ortalamalardan çok da geride 
olmadığı görülüyor. Kadın girişimcilerimizin aldığı yatırımlar 
yüzde 11 ile yüzde 61 arasında değişen oranlara sahip. 
2012’de Türkiye’de girişimlere 31.4 milyon dolar yatırım 
yapılırken bu oranın yüzde 61’inde ise kadın girişimcilerimiz 
söz sahibi olmuş. Yani 2013’ten itibaren başlayan düşüş 
seyri toparlanarak bu oran, 2018’te yüzde 27’lere çıkmış. 
Bu yıl ise geçtiğimiz yılın verilerinin üzerinde bir oranın 
yakalanması bekleniyor. İş yaşamında daha aktif rol alan ve 
daha çok çalışan kadınlarla bu hedeflerin aşılması mümkün. 
Geçtiğimiz sene bir kadın girişimciye ait olan internet 
sitesinin rekor bir fiyatla bir dünya devi tarafından satın 
alınması, yine benzer bir şekilde kurucusu kadın olan bir 
başka girişimin, dünyanın sayılı yatırım fonlarından birinden 
yatırım alması senenin güzel gelişmeleri arasındaydı. Bu 
vesile ile bizleri gururlandıran ve rol model olan tüm kadın 
girişimcilere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

COME LET US EXPLORE OUR POTENTIAL TOGETHER
Berrak Kutsoy, Chairman Advisor at Pegasus Airlines and the 
producer-presenter of “İş’te Kadın” programme who shares news 
from the world of innovation and entrepreneurship that would 
make headlines each month in Flypgs.com Magazine, this month 
tells us about the correlation between sustainable growth and 
women’s economic, social and political activities.

The progress, development and the rise in the well-fare of a society 
is vested in its entrepreneurs. Societies that have higher numbers 
of entrepreneurs steer and lead others. However, male individuals 
cannot be held solely liable for the increase in the number of 
entrepreneurs. The prerequisite of being a developed country is to 
involve women in social life. It is necessary for women who form 
half the population, to not solely be consumers but also producers. 
The way to sustainable progress, no doubt, lies in women playing 
active roles and being represented in equal numbers under equal 
circumstances with men in economic, social and political platforms. 

The existing number of 110 thousand women entrepreneurs in our 
country should be tripled. According to a survey, if we can increase 
rate of women’s participation in the workforce from 34% to 63%, 
our Gross Domestic Product (GDP) will go up by 20% in 2025. 

According to the data of Startups.watch, a research agency 
specializing in the entrepreneurial ecosystem, the rate of woman 
entrepreneurs operating online or by employing technology in 2010-
2018, is around 14%. And in 2018, the rate of women entrepreneurs 
in Turkey is 16.9%. As stated by the technology column writer Timur 
Sırt in his recent article, looking at the numbers given by Startups.
watch in general, it is visible that Turkey does not fall far behind the 
global average. The investments made in the enterprises of our 
women entrepreneurs rank between 11-61%. In 2012, whilst 31.4 
million is invested on new ventures, 61% of this took the voice of 
women entrepreneurs into account. That is to say, the falling trend 
that started in 2013 has picked up and this rate went up to 27% in 
2018. And this year, a rate surpassing that of last year is expected. 
It is possible to exceed these targets with women playing a more 
active role and working harder in business life. The takeover of a 
web site belonging to a women entrepreneur last year for a record 
price, and then again an enterprise incorporated by a woman 
entrepreneur being invested in by one of the leading investment 
funds of the world, were among the best developments of the 
year. On this occasion, I offer my love and respect to all the women 
entrepreneurs who made us proud by being role models. 

Flypgs.com Magazine’de her ay girişimcilik ve 
inovasyon dünyasından gündem yaratan bir haberi 
okuyucularla paylaşan Pegasus Hava Yolları Yönetim 
Kurulu Başkanı Danışmanı ve “İş’te Kadın” programının 
yapımcı sunucusu Berrak Kutsoy, bu ay sürdürülebilir 
kalkınma ile kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal 
faaliyetleri arasındaki bağlantıyı anlatıyor.
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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
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EGE

444 0 329
touristica.com.tr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

444 0 329
touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr
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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.

5 LT 5 LT
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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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