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Değerli Misafirlerimiz,
Haziran sayımızda da keyifli haberlerimiz var. Türkiye’nin dijital 
havayolu olarak; flypgs.com internet sitemiz ve Pegasus Mobil 
Uygulamamız üzerinden misafirlerimize sunduğumuz avantajlara 
konaklamayı da ekledik. Bu kapsamda başlattığımız Hotels.com ve 
Airbnb iş birliği çerçevesinde, sadece uçarken değil konaklarken de cazip 
avantajlardan faydalanabileceksiniz. Bu iş birliğiyle ilgili detaylı bilgileri 
dergimizin ilerleyen sayfalarında bulabilirsiniz.

Bir diğer güzel haber ise aldığımız ödüller… Dubai’den iki ödülle 
ülkemize döndük. Uluslararası İş Mükemmelliği Ödülleri kapsamında 
“Müşteri Deneyimi ve Müşterinin Sesi” kategorisinde birincilik ödülüne 
layık görüldük. Başvuru yaptığımız kategorinin yanı sıra 22 kategorinin 
toplamında en yüksek puanı alarak Overall adı verilen kategoride de 
birinci olduk. Misafir deneyimini iyileştirmeyi odağına almış bir şirket 
olarak, özellikle bu alanda ödül almanın mutluluk ve gururu paha 
biçilemez. Buna ek olarak, Social Media Awards Turkey’de beş ödül 
birden kazandık. Sektör liderlerinin bir araya geldiği, hem rakamsal 
verilere hem de sektörün fikir önderlerine göre sosyal medyaya 
damgasını vuranların ödüllendirildiği bu etkinlik kapsamında iki altın ve 
üç gümüş ödüle layık görülmek bizim için çok değerli. Her zaman olduğu 
gibi, siz değerli misafirlerimiz için çok çalışmaya devam edeceğiz.

Yaz Hoş Geldi
Sonunda güneş o güzel yüzünü gösterdi ve yaz geldi. Yazı özlemle 
bekleyen seyahatseverler için üç harika rota önerimiz olacak. Dört 
mevsim dolu dolu huzur ve sıcaklık arayanlar, istediklerini Datça’da 
bulabilir. Maviyle yeşilin kucaklaştığı bu güzel bölgeye hayran kalmamak 
mümkün değil. Bir diğer alternatif ise Kaş… Antalya’nın bu güzel ilçesi; 
antik kentleri, tarihi mirası, sevimli beldeleri, berrak koyları ve eşsiz 
plajlarıyla Türkiye’nin cennet köşelerinden biri. Tercihini yurt dışından 
yana kullananlar için de birkaç önerim var. Hemen yanı başımızdaki, bin 
yılların ihtişamlı başkenti Atina, farklı medeniyetlerin zenginleştirdiği 
köklü bir geçmişe sahip. Tarihin seyrini değiştiren felsefecilerden 
kent imgesinin yaratılmasına kadar pek çok detay Atina’nın görkemini 
oluşturan bileşenler arasında. Ege Denizi kıyısındaki bu komşu şehir, yaz 
tatili için güzel bir yurt dışı alternatifi olabilir. 

Ramazan Bayramımız Kutlu Olsun
Tüm İslam âlemi ve ülkemiz için büyük bir önemi olan Ramazan 
Bayramı’nı kutluyor, sevdikleriniz ve ailenizle birlikte geçireceğiniz 
sağlıklı ve keyifli günler diliyorum. Aynı zamanda Haziran ayında 
bir eğitim-öğretim yılını daha tamamlıyoruz. Karne alan tüm 
öğrencilerimizi tebrik ediyorum, umarım keyifli bir yaz tatili geçirirler. 
Sınava girecek öğrencilerimize de başarılar diliyorum.

Bir diğer kutlama ise babalar için… Tüm babaların Babalar Günü’nü 
yürekten kutluyorum. Onlara aileleriyle birlikte mutlu ve sağlıklı günler 
diliyorum.

Keyifli uçuşlar.

Dear Guests,
We would like to give you some more pleasant news in June. As Turkey’s 
digital airline, we also added the accommodation feature to the advantages 
we present to our guests both on our web site, flypgs.com and Pegasus Mobile 
App. Within the scope of the collaboration we started with Hotels.com and 
Airbnb in line with that, you will benefit from appealing advantages not only 
in booking flights but also accommodation. You can find detailed information 
about this cooperation on the following pages of our magazine.

One other good news is the awards we won… We returned back from Dubai 
with two awards. Within the scope of the International Business Excellence 
Awards, we won the first prize for “Customer Experience and Voice of the 
Customer” category. Alongside the category we applied for, getting the highest 
point in 22 categories we also ranked at the top in the Overall category. As a 
company focused on improving customer experience, it’s hard to describe our 
happiness and the pride we take in getting acknowledgements specifically 
in this area. In addition to that, we won a total of five awards in Social Media 
Awards Turkey. Winning two gold and three silver awards within the scope of 
this event that brings together sector leaders, awards are given to those leaving 
their mark on social media in accordance with numeric data and the opinion of 
sector leaders, is of great significance for us. As per usual, we will keep working 
hard for you, our dear guests. 

Welcome Summer
At long last, the sun revealed its pretty face and summer arrived. For travel lovers 
yearning for the summer we recommend three wonderful routes. Those looking 
for complete peace and quiet, and a chance to bask in the sun can find what they are 
looking for in Datça. It’s impossible not to fall in awe with this beautiful region where 
the blue embraces the green. One other alternative is Kaş… With its ancient cities, 
historical heritage, charming coastal towns, clear blue coves and unprecedented 
beaches, this beautiful borough of Antalya is one of the havens in Turkey. We also 
have a few recommendations for those who prefer to go abroad. Right by our side, 
Athens, the thousands of years old capital, has a rooted history enriched by various 
civilizations. From philosophers who changed the course of history to creation of 
city image many details construe the splendour of Athens. This neighbouring city on 
the Aegean coast can be a good alternative abroad for the summer. 

Happy Ramadan
On the occasion of this month that’s of great significance for the whole World 
of Islam and our country, I wish you a happy Ramadan and days to enjoy in 
health with your family and loved ones. Also in June, we are drawing to the 
close of another academic year. I would like to congratulate all our students 
getting their report cards, and hope that they enjoy their summer vacation 
to the fullest. I also would like to wish success to all our students that will be 
taking the exam.

And last but not least, the fathers… I give my best wishes to all fathers for 
Father’s Day and wish them health and happiness to enjoy with their family in 
the days to come.
 

Enjoy your flight.
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 - SPAIN TICKET LINE  9 11123877 
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- SWEDEN  0 840308782
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 - 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...

BACK TO THE PAST WITH CLASSIC AUTOMOBILES
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Caricaturist Turhan Selçuk comes to the 
fore with a retrospective exhibition that 
brings together the most striking lines 
from all the eras of his 70 years-worth 
art life. Focusing on Abdülcanbaz, the 

famous character created by the artist, 
the exhibition also features around 
400 original works, caricature and 

humour magazines, posters, the book 
covers designed by Selçuk, various 

portrait photos, newspaper clips and 
other interesting items. Turhan Selçuk 

Retrospective can be visited in Yapı 
Kredi Culture and Arts Gallery in Beyoğlu, 

Istanbul till August 9.

Turhan Selçuk 

YAZIDA ÂHENK 
VE RENK

Karikatürist Turhan Selçuk’un yetmiş 
yıllık sanat yaşamı, bütün dönemlerinden 

en çarpıcı çizgileri bir araya getiren 
bir retrospektif sergi ile gündeme 

geliyor. Odağında çizerin ünlü tiplemesi 
Abdülcanbaz’ın yer aldığı sergide ayrıca 
yaklaşık 400 orijinal eser, karikatür ve 

mizah dergileri, afişler, Selçuk’un kapak 
resimlerini çizdiği kitaplar, çeşitli portre 
fotoğrafları ve gazete kupürleri de dâhil 

birbirinden ilginç parçalar yer alıyor. 
Turhan Selçuk Retrospektifi sergisi,  

9 Ağustos’a dek İstanbul, Beyoğlu’ndaki 
Yapı Kredi Kültür Sanat’ın Galeri katında 

ziyaretçilerini bekliyor.
sanat.ykykultur.com.tr/sergiler

sadberkhanimmuzesi.org.tr

Turhan Selçuk Retrospective

HARMON Y  OF LINE  AND C OL OU R

TREND / Hotwire

Kıyafet albümü, “Dansöz”, Osmanlı, 1800 başları (üstte), 
Sancak Kuranı, Osmanlı, 16. yüzyılın ikinci yarısı (sol altta), 
Sinan Bey b. Abdülhay’ın Tomar Vakfiyesi, 1488 (sağ altta).
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TREND / Hotwire

rct.uk/collection

DA VINCI DRAWINGS IN L OND ON 

Leonardo da Vinci, “The head of Leda”, 1505 
© Royal Collection Trust
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TREND / Hotwire

SANATIN 

ART BASEL 

artbasel.com/basel

ART CENTRAL: 
ART BASEL  

Verena Loewensberg, “Untitled”, 1947. Courtesy von Bartha, Basel18 PEGASUS _
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İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan 
BASEL’e haftanın 
HER günü her şey 
dâhil 59,99 USD’den 
başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.

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

PEGASUS 
UÇURUYOR
FLY WITH 
PEGASUS
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TREND / Hotwire

One of the touristic destinations of Ukraine rising in popularity in the recent 
past, Lviv is getting enlivened with the Leopolis Jazz Fest in June. Deemed 
to be the best festival in Europe by The Guardian, the event was held for 

brings music lovers with world-renowned musicians in three different 
venues: Bohdan Khmelnytskyi Central Culture and Recreational Park, 

Jazz Music Awards are given in memoriam of Eddie Rosner referred to as 

Festivali ile renkleniyor. The Guardian

leopolisjazz.com

Winds of  Ja z z  At  Lviv

Klasik müziğin usta bestekârları Johann 
Sebastian Bach ve Wolfgang Amadeus Mozart, 

eserleri ile Haziran ayında Almanya’daki iki 
ayrı festivalin odağında yer alıyor: Leipzig, 

14-23 Haziran tarihleri arasında, “Bach, Saray 
Bestekârı” başlıklı programıyla Bachfest’e 
ev sahipliği yapıyor. “Mozart, Bir Romantik 

mi?” başlığı altında düzenlenen programıyla 
Mozartfest Würzburg ise 23 Haziran’a  

dek sürüyor.
bachfestleipzig.de . mozartfest.de

Two Masters, Two Festivals
The master composers of classical music 

Johann Sebastian Bach and Wolfgang 
Amadeus Mozart’s compositions are the focus 
of two different festivals to be held in Germany 

in June: Leipzig, is hosting the Bachfest 
with its program entitled, “Bach, Court 

Compositeur” on June 14-23. With a program 
entitled, “Mozart, a romanticist?” Mozartfest 

Würzburg ends on June 23.

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

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

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS
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TREND / Hotwire

iksv.org

FE STIVAL SE AS ON  
F O R  I S TA N B U L

Joss Stone

AKAMUS - Akademie für Alte Musik Berlin
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akrajazz.com

JA Z Z BRE E ZE  
IN A N TA LYA  

Hem keyifli bir konser izlemek hem de 
çocukların eğitimine katkıda bulunmak 
ister misiniz? Türkiye Eğitim Gönüllüleri 

Vakfı (TEGV) yararına düzenlenen ve 
sunuculuğunu Cem Davran ile Ezgi Mola’nın 

üstlendiği “Bir Haziran Gecesi Rüyası” 
konserinde, Ajda Pekkan, Fahir Atakoğlu, 

Kenan Doğulu ve Tuluğ Tırpan da dâhil 
Türk müziğinin yıldız isimleri çocuklar 
için sahneye çıkıyor. Geliriyle 4 bin 500 
çocuğun eğitimine destek sağlanması 

planlanan konser için 12 Haziran’da İstanbul 
Maslak’taki Volkswagen Arena’da yerinizi 

ayırtabilirsiniz.
tegv.org

A June Night’s Dream
Would you like to go to an enjoyable concert 

and contribute to the education of children at 
the same time? A fundraiser for Türkiye Eğitim 
Gönüllüleri Vakfı (TEGV-Educational Volunteers 
Foundation of Turkey) hosted by Cem Davran 
and Ezgi Mola “A June Night’s Dream” concert 

features stars of Turkish music taking the 
stage for children such as Ajda Pekkan, Fahir 

Atakoğlu, Kenan Doğulu and Tuluğ Tırpan. 
Planned to provide support for the education 
of 4,500 children, the concert will be held in 

Volkswagen Arena, Istanbul on June 12.

TREND / Hotwire

Monica Molina

Roberto Fonseca

Igor Butman

Ece Göksu Quartet

Iyeoka
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Son yılların ses getiren blues sanatçılarından 
Fantastic Negrito ilk defa Türkiye’ye geliyor. 
Xavier adıyla ilk albümü “The X Factor”ı 
1996’da yayınlayan, geçirdiği ölümcül trafik 
kazasının ardından plak şirketiyle sözleşmesinin 
feshedilmesiyle hayatı değişen ve 2014 yılında 
yeni müzikal tarz ve şarkılarla geri dönen 
Fantastik Negrito, kariyerinde yeniden yükselişte. 
“The Last Days of Oakland” ve “Please Don’t Be 
Dead” adlı albümleriyle “Yılın En İyi Çağdaş Blues 
Albümü” dalında Grammy kazanan müzisyen, 
18 Haziran’da Zorlu PSM %100 Studio’da 
müzikseverlerle buluşuyor.

HVOB Bir Kez Daha 
Türkiye’de
Anna Müller ve Paul Wallner’in kurduğu 
Viyana menşeli elektronik müzik grubu 
HVOB, geçtiğimiz sonbahardaki kapalı gişe 
Avrupa kulüp turunun ardından Mart ayından 
beri dünya turunda. Üretimleri ve sıradışı 
performanslarıyla kendilerinden bahsettiren 
ikili, 2015 yılındaki multimedya temelli sanat 
projeleri “Trialog” ve 2017’deki birden fazla 
müzikal türden beslendikleri ortak yapım 
albümleri “Silk”in ardından, yeni albümleri 
“Rocco”nun turnesi kapsamında 15 Haziran’da 
Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ne konuk oluyor. 

On the Rise Again
One of the forthcoming blues musicians of 
the recent past, Fantastic Negrito is coming 
to Turkey for the first time. Releasing his first 
album “The X Factor” in 1996 under the Xavier 
pseudonym, and having his life turned upside 
down when his record deals were annulled 
following the lethal traffic accident he had and 
making a comeback with a new musical genre 
and new songs in 2014, Fantastic Negrito’s 
career is on the rise again. Receiving a Grammy 
for “The Best Modern Blues Album of The Year” 
with his albums “The Last Days of Oakland” and 
“Please Don’t Be Dead”, the musician will take 
the stage on June 18 at PSM %100 Studio.

HVOB in Turkey Once Again
Established by Anna Müller and Paul Wallner, 
the Viennese electronic music band, HVOB is 
on a world tour since March, following their 
sold-out club tour last autumn. Making a 
name for themselves with their productions 
and extraordinary performances, following 
“Trialog”, their multimedia-based art Project 
in 2015, and “Silk” their co-produced album 
featuring their compositions of various 
musical genres in 2017, the duo are taking the 
Zorlu PSM Turkcell Stage within the scope of 
their new album “Rocco”s tour on June 15. 

TREND / Hotwire

zorlupsm.com

The indie-rock band that gets you into 
action and stirs you up with its melodies, 
Franz Ferdinand is at Zorlu PSM! 
Creating the most entertaining rhythm 
of alternative music since 2002, the band 
released these albums: “Franz Ferdinand” 
2004, “You Could Have It So Much Better” 
2005, “Tonight” and “Blood” 2009, “Right 
Thoughts, Right Words, Right Action” 
2013, “Late Night Tales: Franz Ferdinand” 
2014, “Always Ascending” 2018. Displaying 

throughout their musical career releasing 
alongside their albums countless singles 
and EP, Franz Ferdinand will take the 
stage to perform a concert full of music, 
dance and fun on June 19 at Zorlu PSM 
Turkcell Stage.

indie-rock grubu Franz Ferdinand, 

yaratan grup, 2004’te “Franz Ferdinand”, 
2005’te “You Could Have It So Much 
Better”, 2009’da “Tonight” ve “Blood”, 
2013’te “Right Thoughts, Right Words, 
Right Action”, 2014’te “Late Night Tales: 
Franz Ferdinand”, 2018’de “Always 

kadar dinamik bir yol izleyen Franz 

Turkcell Sahnesi’nde izleyebilirsiniz.

Musi c ,  Dan c e ,  Fun
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Smokin alışverişlerinizde geçerli 100 TL indirim çeki kazanmak için karekodu taratın

S M O K İ N  B İ R  K E Z  A LI N I R
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TREND / Hotwire

BEYAZ KARGA

THE WHITE CROW

Yesterday
Müzik piyasasında bir yer 
edinmeye çalışan Jack’in 
hayatı, Beatles şarkılarını bir 
tek kendisinin hatırladığını fark 
etmesiyle beklemediği biçimde 
değişir. Başrollerini Himesh 
Patel ve Lily James’in paylaştığı, 
yan rollerde ise Ed Sheeran ve 
James Corden’ın yer aldığı filmin 
yönetmeni, “Trainspotting”, “28 
Gün Sonra”, “Milyoner” ve “127 
Saat” de dâhil ünlü yapımlarda 
imzası bulunan, Oscar ödüllü 
Danny Boyle. “Yesterday”, 28 
Haziran’dan itibaren vizyonda!

Yesterday
Trying to secure himself a place 
in the music market, Jack’s 
life suddenly changes when he 
realizes that he is the only person 
to recall the Beatles songs. 
Starring Himesh Patel and Lily 
James, featuring Ed Sheeran and 
James Corden as guest stars, 
the movie is directed by Danny 
Boyle, the Oscar winner director 
of famous productions such as 
“Trainspotting”, “28 Days Later”, 
“Slumdog Millionaire” and “127 
Hours”. “Yesterday” will be in 
theatres on June 28!

Anne ve babalarını kaybeden iki kız 
kardeş, bir süre Bodrum’da yaşayan 
amcalarının yanında kalır. Burada 
onlara bakıcı olarak tutulan pilates 
hocası, iki kız kardeşin dostluğunu, 
amcalarının ise ilgisini kazanır. 
Amcaları iki kardeşin daimi olarak 
Bodrum’da kalmasını düşünmeye 
başlamışken, hoşlandığı kadının 
kendisinden bir şey gizlediğini 
öğrenecektir. Yönetmen koltuğunda 
Görkem Yeltan’ın oturduğu, başrolleri 
ise Kaan Çakır, Pınar Tuncegil, Alin 
Yeltan ve Derin Yeltan’ın paylaştığı 
film, 7 Haziran’da vizyonda...

The Shoelace
Two sisters who lost their mother 
and father, stay awhile with their 
uncle living in Bodrum. The pilates 
instructor, their governess, makes 
friends with them and awakens 
the interest of their uncle. As their 
uncle decides to let the sisters stay 
in Bodrum with him, he finds out 
that the object of his affection has 
a secret. Directed by Görkem Yeltan 
starring Kaan Çakır, Pınar Tuncegil, 
Alin Yeltan and Derin Yeltan, the 
movie is in theatres as of June 7. 
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İzmir'e "İzmir" kadar güzel,
yepyeni bir alışveriş merkezi geliyor... 

www.rgy.com.tr

ÇOK YAKINDA!
200'ün üzerinde markaya ev sahipliği yapacak olan Hilltown Karşıyaka'da buluşalım!
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GIVE HOPE TO REFUGEE S!
According to the data of the United Nations High 
Commissioner for Refugees (UNHCR), today, more than 
70 million people in the world are ousted from their lands 

Turkey continues to host the biggest population of refugees 

 
In appreciation of the courage, strength and resilience of the 

 

can join in the campaigns initiated by the UN High 
Commissioner for Refugees on social media and support the 

#WithRefugees . unhcr.org

 

 

#Mültecilerle . unhcr.org/tr

©UNHCR Selin Ünal
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“THE KEY TO SOCIETAL PEACE  
IS CHILDREN”

Kutlama 

How did you decide to write this book that focuses on the friendship of two 
children?

in the 15th

Do you believe that children’s world, far from stigma, would shape the world 
of the adults?

Working as a volunteer, what is your observation of children’s take on being a 
refugee?

 RÖPORTAJ / INTERVIEW:  HANDE ÇETİN ONGUN

Kutlama 

Merkezine iki çocuğun dostluğunu koyan bu kitabı yazmaya nasıl 
karar verdiniz?

Çocukların etiketlerden uzak dünyasının, büyüklerinkini de 
şekillendireceğine inanıyor musunuz?

Gönüllü olarak yürüttüğünüz çalışmalar esnasında, mülteciliğin 
çocuklar için anlamına dair ne gibi gözlemlerde bulundunuz?

TREND / Hotwire



D O  YO U  B E L I E V E  I N

A T  F I R S T  S I G H T ?
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Beagle

iskultur.com.tr

VOYAGE S THAT CHANGED THE WORLD 

Beagl

Şehirdeki herkesi dehşete düşüren cinayetin 
kanıtları, failin herkesçe sevilen bir öğretmen 

olan Terry Maitland olduğuna işaret eder. 
Oysa Maitland cinayet günü bambaşka bir 
yerdedir. Korku edebiyatının usta kalemi 

Stephen King son romanında, çetrefilli bir 
cinayet dosyasının izinde, “bir insan aynı 

anda iki farklı yerde olabilir mi?” sorusunu 
soruyor. Kitap, Esat Ören tarafından 

Türkçeye çevrilmiş. 
altinkitaplar.com.tr

The Outsider
The evidence of the murder that curdles 

the blood of everyone in the city indicates 
Terry Maitland, a teacher that is well loved 
by everyone, as the perpetrator of the act. 

However, on the day of the murder, Maitland 
is at an entirely different place. On the trails 
of a knotty murder case, the latest novel by 

Stephen King, the master of thrillers asks the 
question, “Can one be at two different places 

at the same time?” The book is translated into 
Turkish by Esat Ören. 

TREND / Hotwire

Mahrum
Eren Abaka’nın kaleme aldığı gerilim romanı 

Mahrum, merakına yenik düşen minik 
Yusuf’un, tekerlekli sandalyeye mahkûm 
Kadir’in ve annesi tarafından âdeta eve 

hapsedilmiş Hatice’nin iç içe geçen 
hayatlarını değiştiren bir gecenin gizem dolu 

hikâyesini anlatıyor.
epsilonyayinevi.com

Mahrum
Penned by Eren Abaka, the suspense Mahrum 
(Deprived) tells the mysterious story of a night 

that changes the interlacing lives of the tot, 
Yusuf whose curiosity gets the better of him, the 

wheel-chair bound Kadir and Hatice, veritably 
grounded forever by her mother.
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Müzisyen

WHICH  ON E  I S  
YO UR CIT Y?

Musician

 HAZIRLAYAN / COMPILED BY:  HANDE ÇETİN ONGUN

[  V E DAT  S A K M A N  -  M İ L A N O  ]

You know sometimes when you 
go somewhere, it feels like you 
belong there, that is exactly how 
I feel in Milan. The historical 
contexture of the city, the 
spontaneity and congeniality of its 
people, their interest in music and 
sports are the things that impress 
me the most. 

Milano asla sıkılmayacağınız, dopdolu bir şehir. 
Duomo Katedrali gibi pek çok tarihi yapısı ve 
müzesini ziyaret edebilir; ünlü opera binası La 
Scala gibi pek çok konser ve gösteri mekânındaki 
etkinliklere katılabilir; Galleria Vittorio Emanuele 
II de dâhil hem keyifli vakit geçireceğiniz hem de 
oldukça güzel yemekler yiyeceğiniz çarşılarında 
gezebilirsiniz.

Milan with chock full of activities is a city where 
you never get bored. You can visit many of its 
historical structures and museums like the Duomo 
di Milan; attend many events held at concert 
halls and show centers such as the famous opera 
house La Scala; stroll around pavilions like Galleria 
Vittorio Emanuele II where you will enjoy a variety of 
delicious food.

Bu Kuzey İtalya kenti 
biraz pahalı olsa da 
inanın buna değer. 
Hele bir de Milan - Inter 
derbisinin olduğu 
bir zamanda orada 
olursanız seyreyleyin 
eğlenceyi…

Albeit being a bit expensive this Northern Italian 
city is certainly worth it. And especially if you visit it 
during a Milan - Inter derby, you can bear witness to 
the commotion in the city…

Kendinizi rahat hissedeceğiniz, katı ya da disiplinli 
bir ortamın olmadığı, eğlenceli bir şehir Milano.

Milan is a fascinating city where you will feel 
relaxed for it does not boast an uptight and rigid 
environment.

TREND / Hotwire



Antalya

FinikeKaş

Marmaris

Çeşme

Midilli
Ayvalık

Yalova

Fenerbahçe&Kalamış

Kuşadası

KALAMIŞ & FENERBAHÇE 0216 346 2346 | YALOVA 0226 813 1919 | AYVALIK 0266 312 2696 | MİDİLLİ +30 225 105 4000 | ÇEŞME ALTINYUNUS 0232 723 1434 | KUŞADASI 0256 618 1460
 MARMARİS NETSEL 0252 412 2708 | KAŞ 0242 836 3700 | FİNİKE 0242 855 5030 | ANTALYA 0242 259 3259
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TREND / Hotwire

istanbulsicakyoga.com

G O ON A RETRE AT

Global Wellness Day 

“İyi yaşam herkesin hakkı” mottosuyla 
2012 yılında Türkiye’de başlatılan Global 
Wellness Day, uluslararası platformda 
iş, spor ve sanat alanlarında gördüğü 
destekle birkaç yıl içinde dünyanın 5 
bin farklı noktasında eşzamanlı olarak 
kutlanmaya başladı. Temel motivasyonu 
insan yaşamının değerinin farkına 
varmak, şehir hayatının stresinden ve 
kötü alışkanlıklardan uzaklaşmak olan 
bu özel gün, bu yıl 8 Haziran’da İzmir 
Kuşadası’ndaki Sevgi Plajı’nda kutlanıyor. 
Kutlama kapsamındaki ücretsiz 
etkinlikler arasında detoks, yoga, pilates 
ve nefes terapisi bulunuyor.
globalwellnessday.org/turkey

Global Wellness Day  

Initiated in Turkey with the “Everyone is 
Entitled to Living Well” motto in 2012, 
within a few years, Global Wellness Day, 
started to be celebrated simultaneously 
in 5 thousand places around the world 
with the support of the international 
platform, the worlds of business, sports 
and the arts. With the basic motivation 
of becoming aware of the value of 
human life, to stay away from the stress 
of urban living and bad habits, this 
special day is celebrated on the Love 
Beach in Kuşadası, Izmir on June 8 this 
year. Among the free of charge events 
within the scope of the celebrations 
are detox, yoga, pilates and breathing 
therapy sessions.

@yogi.can
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TREND / Hotwire

ON THE TRAILS OF RUMI
One of the greatest philosophers, the great poet Mawlana Jalal-ad-Din Rumi and 
his family’s arrival to Konya from Karaman was celebrated again this year with 
a series of events as is the case each year. Departing for Konya on May 3 from 

music concert commemorated this blessed arrival after 791 years. Hosted by the 

Rumi’s 22nd

MEVLANA’NIN 

Mesnevi sohbetleri 

Mevlana Türbesi

Sille Köyü
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binicilik.org.tr 
alkuzu.com

INTRODUC TION TO RIDING: 
GYMNASTICS WITH HOR SE S

6-7 Temmuz tarihlerinde Ayvalık’ta 
düzenlenecek “Ultimate Cunda”, bisiklet, 
yüzme ve koşu sporlarında her seviyeden 
sporcuyu bir araya getiriyor. Etkinlikte, 15,5 
kilometrelik bisiklet parkuru, iki kilometrelik 
yüzme parkuru ve 10,4 kilometrelik koşu 
parkuru bulunuyor. Sporcular tek bir 
branşta yarışabileceği gibi iki branşta ya da 
kombine tüm branşlarda da yarışabiliyor. 
18 yaşını doldurmuş spor meraklılarını 
bekleyen etkinlik için başvurular 2 
Temmuz’a dek sürecek.
teamkronos.com/ultimate-cunda

Sports Lovers meet  
in Cunda
To be held in Ayvalık on July 6-7, 
“Ultimate Cunda” brings sporters 
of all levels together in cycling, 
swimming and running. This event 
features a 15.5-kilometer cycling 
track, a swimming course of two 
kilometers and a running track of 
10.4 kilometers. The sporters can 
compete in only one branch, two 
branches and all three branches. 
Sports lover over the age of 
eighteen, you can apply to this 
event till July 2.
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BACK TO THE PAST WITH CL AS SIC 
AU TOMOBILE S
The 2nd International Classic Automobile Festival held by the Antique 
Automobile Federation brings together more than 500 automobiles and 
classic commercial vehicles from Turkey and the world. 

Classic pieces one more precious than the other including “Harry Potter”s 
1959 Ford Anglia, Elvis Presley’s 1955 Cadillac, Marilyn Monroe’s 1956 Ford 
Thunderbird, the 1982 Pontiac Transam used in “Knight Rider”, “Batman”s 
Batmobile, Hulusi Kentmen’s 1956 Ford Fairline, Müzeyyen Senar’s 1970 

Assistant at Marmara University, Faculty of Fine Arts, Ceramic and Glass 

Theater” are among the enjoyable events of the festival.

getiriyor. 

otomobili Batmobile, Hulusi Kentmen’in 1956 

Beylikdüzü’ndeki TÜYAP Fuar Merkezi’nde 

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

klasikotofest.org

TREND / Hotwire
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Türkiye’nin 
Kelebekleri - Arazi Rehberi

dkm.org.tr

Territorial Guideline

LET’S FIND OUT ABOUT THE BUTTERFLIES IN TURKEY!

Aglais / Small Tortoiseshell (Aglais urticae)  
Fotoğraf / Photograph: Ahmet Baytaş

TREND / Hotwire
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MAYDANOZ 

SE A BRE A M O N A B E D  OF 
PAR S LE Y

Malzemeler
4 tane 300’er gramlık çipura (temizlenmiş),  
2 adet kırmızı soğan, 1 demet maydanoz,  
2 adet domates (yuvarlak dilimler halinde),  
4 adet defne yaprağı

1 kahve fincanı zeytinyağı, 1 çay kaşığı kekik,  
1 çay kaşığı kuru fesleğen, 1 çay kaşığı karabiber, 
1 çay kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz

2 kahve fincanı zeytinyağı,  
½ demet dereotu (ince 
kıyılmış), 4 sarımsak 
(dövülmüş)

Ingredients
4 x 300 gr sea bream (cleaned), 2 red onions,  
1 bunch of parsley, 2 tomatoes (cut into  
round slices), 4 bay leaves

Marinade
½ cup of olive oil, 1 tsp. thyme, 1 tsp. dry basil,  
1 tsp. black pepper, 1 tsp. chili pepper,  
½ tbsp. salt

Sauce
1 cup of olive oil, 
 ½ bunch of dill  
(thinly chopped),  
4 garlic cloves (pressed)

Balıkların karnını açın ve temizleyin. 
Bir kap içinde marine sos 
malzemesinin tümünü karıştırın. 
Balıkları kaba koyup her iki tarafını 
sosa bulayın ve 10-15 dakika 
bekletin. Her bir balığın içine 
birer adet defne yaprağı 
koyun. 

Maydanoz demetini dört 
öbeğe ayırın ve yağlanmış 
bir tepsiye, saplarıyla 
beraber uzunlamasına dizin. 
İnce halkalar halinde kestiğiniz 
kırmızı soğanı her bir maydanoz 
öbeğinin üzerine 4-5 adet gelecek 
şekilde yerleştirin. Marine edilmiş 
balıkları maydanozlu soğanın 
üzerine yerleştirin. Üzerine 
sırasıyla tekrar soğan 
halkalarını ve domates 
dilimlerini koyduktan 
sonra, kalan yağı her 
balığın üzerine eşit bir 
şekilde paylaştırın.

Tepsinin içine yarım bardak su 
ilave edin ve 160 derecede ısıtılmış 
fırında 30 dakika pişirin. Sos için 
ayırdığınız tüm malzemeyi bir kap 
içinde el mikseriyle çırpın. Fırından 
çıkardığınız balıkları servis tabağına 
alın ve üzerine dereotlu sosu 
gezdirdikten sonra servis edin.

Cut an incision on the belly of the 
fish and clean it. In a cup, mix the 
ingredients for the marinade. Add the 

fish and soak well until all sides are 
immersed in the sauce and 

let it marinade for 10-15 
minutes. Place a bay leaf in 
each one of the fish.

Separate the bunch of 
parsley into four and place 

these over a tray that you 
have basted with oil along with 

their stem. Place the red onions you 
have thinly sliced into rings on the 
parsley beds so that 4-5 rings would 

be on each. Place the fish that you 
have marinated over the bed of 

onion and parsley. And then 
place first the remaining 
onion rings and the round 
slices of tomato on them 
and drizzle the rest of the 

oil in equal amount on the 
four fish. 

Add half a glass of water to the tray 
and cook in an oven preheated to 
160 degrees for 30 minutes. Mix all 
the ingredients you have set aside 
for the sauce with the help of a hand 
blender. Place the cooked fish on 
plates and drizzle with the dill sauce 
before serving.

, 

 

ns, 



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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Held biannually in June and November, 
Taste of London festival brings together 

delicacy lovers. In the event held in 
June, 50 thousand people gathering in 
Regent’s Park get the chance to taste 

the thrilling delights of London’s select 
restaurants for five days in a row at a 

venue. Enlivened with the workshop and 
tasting sessions of master chefs, the 

festival will be held on June 19-23  
this year.

Haziran ve Kasım aylarında olmak üzere 
her yıl iki kez düzenlenen Taste of London 

festivali, lezzet meraklılarını bir araya 
getiriyor. Haziran ayında düzenlenen 
etkinlikte Regent’s Park’ta toplanan 

50 bin kişi, Londra’nın kalburüstü 
restoranlarının heyecan verici tatlarını, 

beş gün boyunca tek bir mekânda 
deneyimleme şansına sahip oluyor. Usta 

şeflerin atölyeleri ve tadımlarla renklenen 
festival, bu yıl 19-23 Haziran tarihleri 

arasında gerçekleşiyor.
london.tastefestivals.com

Enjoy the Taste of London

TREND / Hotwire
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[ L E Y L A  LY D I A  T U Ğ U T L U ]

CANDAN

Candan

“WHAT EXCITES A PLAYER THE MOST IS BEING 
SUCCESSFUL AT SOMETHING NEW”

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

34 bölümdür Candan karakterine hayat verdiğiniz “Kızım” 
dizisi final bölümüyle ekrana veda etti. Bu dizi sizin için 
nasıl bir deneyim oldu? 

Dizide küçük oyuncu Beren Gökyıldız ile pek çok sahneyi 
paylaştınız. Çocuk oyuncu ile çalışmanın zor olduğu 
söylenir. Siz buna ne diyorsunuz?

Bu dizide bir veterinerdiniz. Rolünüze nasıl hazırlandınız? 

The TV Series “Kızım” in which you portrayed Candan in 
34 episodes, bid farewell to the TV screen. What would 
you like to say about this experience? 

In the TV series, you had many scenes with the child 
actress Beren Gökyıldız. It is said that it’s challenging to 
work with child players. What would you say on that?

You were a veterinarian in this TV series. How did you 
prepare for the role? 

PORTRE / Portrait
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10 yılı aşkın süredir bu sektördesiniz. İlk set 
gününüzden bugüne, sektörde yaşanan değişimi 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Mesleğiniz için kimlerden ve nelerden ilham 
alıyorsunuz?

You are in this sector for over a decade now. What 
would you like to say about the changes the sector 
underwent since your first day on set?

In your job, who and what inspires you?

PORTRE / Portrait

“Sosyal 

etkisiyle, seyirci 

tecrübeli ve 

biliyor. 
Oyuncuya, 
yönetmene, 
senariste, 

fikrini beyan 
ediyor ve yorum 
yazabiliyor.”

“With social media’s impact, 
the viewer is now more 
experienced and demanding. 
They can reach players, 
directors, screenwriters, 
and producers; express 
their opinions, and make 
comments.”
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PORTRE / Portrait

Almış olduğunuz müzik eğitimini bundan 
sonraki projelerinizde daha ciddi biçimde 
değerlendirmeyi düşünüyor musunuz?

Yakın zamanda farklı bir projede sizi 
yeniden izleyecek miyiz?

Yoğun bir temponun ardından dinlenmek 
için neler yapıyorsunuz?

Çok sık seyahate çıkar mısınız? 

Şimdiye dek sizi en çok etkileyen 
destinasyonlar hangileri oldu?

Seyahate çıkarken mutlaka yanınıza 
aldığınız eşyalarınız neler?

Are you planning to make better use 
of the music courses you took in your 
future projects?

Will we be able to see you in a different 
project in the near future?

What do you do to relax to after a hectic 
schedule?

Do you travel often? 

Which destinations impressed you the 
most?

When travelling, what can’t you do 
without?

“Mevcut dizi süreleri verimimizi ve yaratıcılığımızı 
azaltıyor. Hikâye çok çabuk yön değiştirebiliyor. 

Bu da maalesef oynadığın karakterin beklenmedik 
hamleler yapmasına, tutarlı olmamasına sebep 

oluyor ve oyuncu ne oynadığını bilemiyor. Seyirciyi 
ve reytingi kaybetmemek adına her şey, hemen 

olmak zorunda; bu da tabii bir hafta içinde bir sürü 
mekânda çekim yapmak ve ekstra iş demek. Bu, 

oyuncu için de, ekip için de tüketici bir süreç.”

“WHAT WE RISK NOT TO LOSE 
RATINGS EXHAUSTS EVERYONE”

“As it is, the duration of episodes hamper our 
productivity and creativity. The story can change 

course quite quickly. And this leads to your 
character making unexpected moves leading to 

inconsistency and then the player does not know 
what s/he she is portraying. Not to lose the viewers 
and rating, everything has to happen at once; and 

this means shooting on different sets within a 
week and extra work. This is very exhausting for 

the players and the crew.”
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Dünün ve 

The City of the Past  
and the Present
ATHENS

 YAZI / TEXT: GÖKHAN KUTLUER

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

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan ATİNA’a 
vergi ve ek ücretler hariç 
4600 BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

You can fly to ATHENS from 
İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport by using 4600 
BOLPOINTS, excluding  
taxes and charges.

4600 
BOLPUAN
BOLPOINTS
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İsviçreli mimar Bernard 
Tschumi’nin imzasını 

taşıyan Akropolis Müzesi 
çevresindeki arkeolojik 

alandan çıkarılan eserleri 
içeriyor. Müzede bugünkü 

Parthenon’un olduğu 
yerde yapıldığı düşünülen 
Hekatompedos’tan geriye 
kalanları ve Athena Nike ile 

Erechtheion tapınaklarından 
çıkarılan eserleri görmek 

mümkün. Müzenin etkileyici 
taraflarından biri de, şeffaf 
yürüyüş yolları sayesinde 

müzenin üzerine inşa 
edildiği kalıntıları görmeniz. 

Treasures of 
Antiquity

The Acropolis Museum 
designed by the Swiss 

architect Bernard Tschumi 
is where the archaeological 

findings excavated from 
its vicinity are on display. 
It is possible to see what 

remains of Hekatompedos 
which used to stand in place 

of the Parthenon of today, 
and the findings excavated 
from the Athena Nike and 
Erechtheion temples. One 

of the most impressive 
attributes of this museum is 
that it gives you the chance 
to see the remains as you 
walk over the transparent 

walking trails. 

Having said temples, we can’t do without mentioning the rivalry between Poseidon 
and Athena. Such is the legend, that the city was to be named after the winner of a 
competition held between two gods and impressed by the olive tree Athena created 
by striking her staff down, the people voted for Athena. Today, the place said to 
have been the backdrop of this competition where this tree can be found, is known 
as the Erechtheion Temple. 
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Plaka: A Mediterranean 
On the slopes of the Acropolis, this beautiful 
city that was once a small and charming 
settlement, has grown in size by expansion. 
Strolling around the city, the street where 
I used my photo camera the most was the 
Plaka Street with the chairs randomly placed 

spreading down from its house windows. You 
can have a good time at the taverns and cafés 
which are not only the hangouts of Athenians 
but also of tourists. The famous street of 

SEYAHAT /  Travel

Akdenizli Plaka

merdivenli sokaklar, yerli halkla sohbet etmeyi 

Yunan mutfağının Türk mutfağına yakın olması, her defasında ister istemez bir 
kıyaslama yapmama neden oluyordu ancak nihayet bu duygudan kurtulmayı 

başardığımda yediğim her şeyi bağımsız bir şekilde değerlendirmeye başladım. 
*1927 yılından bu yana aynı aile tarafından işletilen Klimataria, tipik bir Yunan tavernası 

ve menüsü de oldukça zengin. Akdeniz mutfağı ile et yemeklerini bir arada sunan mekânın 
hem porsiyonu bol hem de fiyatları oldukça ekonomik. 

*Kısıtlı bir vakitte ayaküstü atıştırmalıklar peşindeyseniz, O Kostas en doğru adres. 
Dilediğiniz ızgara et çeşidi pideye benzer bir hamurun üzerinde servis ediliyor. 

* Akropolis manzarasına karşı bir akşam yemeği için Strofi’yi tercih edebilirsiniz ancak 
öncesinde rezervasyon yaptırmanız şart. Fiyatları ekonomik olmasa da meze ve ana 

yemekleri oldukça lezzetli. 

*Tatlı seçeneği için Lukumades’i gözüm kapalı önerebilirim. Ballı ve tarçınlı lokmalara 
isterseniz sakız ağacının reçinesiyle yapılan dondurmalardan da ekletebilirsiniz. 

Neighbouring 
Delicacies

The similarities between 
Greek and Turkish cuisine, 

lead me, perforce, to 
draw a comparison; 

however, when I was able 
to set that sentiment 

aside, I started to 
evaluate everything more 

objectively. 
*Operated by the same 

family since 1927,  
Klimataria is a typical 

Greek tavern and it 
features quite a rich menu. 

Offering Mediterranean 
cuisine along with meat 
dishes, the restaurant’s 
portions are big and the 

prices are quite affordable. 

*If you are looking for 
snacks to eat in a limited 

time space, then O Kostas 
is the right place. All sorts 
of grilled meat are served 

over pita-like bread. 

* To have dinner with 
views of Acropolis you 

can opt for Strofi but you 
must book in advance. 
Even though the prices 

are a bit high, their mezes 
and main courses are 

delicious. 

*For dessert, I can 
recommend Lukumades 
with eyes wide shut. As 

an addition to the lokma 
(yeast fritters in thick 

syrup) over which honey is 
drizzled and cinnamon is 
sprinkled, you can ask for 

a dollop of mastic  
ice-cream. 
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The Island Atmosphere
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Herodes Atticus Odeonu



T E R R AC I T Y ’ D E
D Ü N YA L A R  S İ Z İ N

YO U R  WO R L D
O F  T E R R AC I T Y 

D ü nya  m o d a s ı 
D ü nya  t a t l a r ı 

D ü nya  ka d a r  e ğ l e n ce

Wo r l d  f a s h i o n
Wo r l d  t a s te s 
Wo r l d  o f  f u n 
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d a h a  fa z l a s ı 
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ACCESSORIZE • ADIDAS • ADIDAS KIDS • ADL • ALDO • ALTINYILDIZ CLASSICS • ANTALYA 
FIX • ARMAĞAN OYUNCAK • ARMANI EXCHANGE • ASC SILVER • ATASAY • AYYILDIZ 
• AVVA • BAMBİ • B&G STORE • BENETTON 012 • BERNARDO • BERSHKA • BEYMEN 
BUSINESS • BEYMEN CLUB • BOMBTY • BOYNER SPORTS • BRANDROOM • BURBERRY 
• BURGER KING • CAMPER • CARL’S JR. • CARTER’S • CELLA • CEYO • CHAKRA • 
CHAYTEA • CAR WAX • CINEMAPINK • COLIN’S • COQUET • COLUMBIA • DAGI • DAMAT 
TWEEN • DECATHLON • DEICHMANN • DE FACTO • DERIMOD • DESA • DESÜ TAILOR • 
DIVARESSE • DRY CENTER • D&R • EFOR • EKOL • EMO OPTİK • ENGLISH HOME • EVE’S 
ICECREAM • FAİK SÖNMEZ • FENERIUM • FESLİKAN MANTI • FLORMAR • GANT • GAP • 
G-LINGERIE • GOLDEN ROSE • GRATIS • GÖZ GRUP • HACIOĞLU LAHMACUN • HARIBO • 
HATAY YÖRESEL ÜRÜNLER • HD İSKENDER • HOTİÇ • HUGO BOSS • İNCİ • INTERSPORT • 
İPEKYOL • JACK&JONES • JOI KIDS • JOURNEY • JUMBO • KARACA • KARE DÖVİZ • KFC 
• KEMAL TANCA • KEYFCASE • KIEHL’S • KIP • KOTON • KÖFTECİ RAMİZ • LACOSTE • LC 
WAIKIKI • LEVI’S • L’OCCITANE • LUFIAN • MAC • MACRO CENTER • MADAME COCO • 
MANGO • MAVİ • MARKS&SPENCER • MASSIMO DUTTI • MCDONALD’S • MEDIA MARKT • 

MEY KUAFÖR • MICHAEL KORS • MIDPOINT • MINIPICCO • MINISO • MOTHERCARE • ND 
TANTUNİ&KUMPİR • NETWORK • NEW BALANCE • NIKE • NINE WEST • OPTICITY • OLEG 
CASSINI • ÖZSÜT • PANÇO • PANDORA • PENTI • PETSTAR • PİDEM • PIERRE CARDIN • 
PIZZA HOUSE • PROMASAJ • PODYUM 33 • POLO GARAGE • POPEYES • PUMA • PULL 
& BEAR • RAMSEY • REEBOK • ROBERTO BRAVO • ROBERT’S COFFEE • ROMAN • RUE 
• SAAT & SAAT • SAMSUNG • SAMSONITE • SARAR • SEPHORA • SEVİL • SF LUXURY • 
SHOP&SHOES • SKECHERS • SPX • SO CHIC • SUBWAY • SUPERSTEP • SUPPLEMENTLER • 
SUWEN • SÜTBEYAZ MUHALLEBİCİSİ • STARBUCKS COFFEE • STEFANEL • STRADIVARIUS 
• SWAROVSKI • SWATCH • TAHAL KUYUMCULUK • TAVUK DÜNYASI • TEFAL • TERGAN 
DERİ • THE BODY SHOP • TOBACCO SHOP • TOMMY HILFIGER • TOYZZ SHOP • TURKCELL 
• TÜRK TELEKOM • TWIST • U.S. POLO • VAKKO BUTİK • VAKKO L’ATALIER • VAKKORAMA • 
VETRINA • VIALLI SILVER • VODAFONE • WATSONS • WEEKEND BY MAX MARA • YARGICI 
• YILMAZ OPTİK • YVES ROCHER • ZARA • ZARA HOME • ZEKİ TRİKO • ZEN PIRLANTA • 
ZİYAFE KAYSERİ MUTFAĞI

P R E M I U M  S H O P P I N G
C E N T E R  O F  A N TA LYA
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Kendi Zaman 
Diliminde 
PALAMUTBÜKÜ
YAZ AYLARINDA KALABALIKLARDAN UZAKTA, 

In a Time Zone of Its Own  
PALAMUTBÜKÜ

 YAZI / TEXT: NİLGÜN YILMAZ

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

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

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan 
DALAMAN’a vergi ve 
ek ücretler hariç 3700 
BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

You can fly to DALAMAN 
from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport by using 
3700 BOLPOINTS, excluding  
taxes and charges.

3700 
BOLPUAN
BOLPOINTS

Dalaman Havalimanı’ndan Palamutbükü’ne araçla iki buçuk saatte ulaşabilirsiniz.
You can commute to Palamutbükü from Dalaman Airport in two and a half hours by car.

 FOTOĞRAFLAR / PHOTOGRAPHS: INDATCA.COM-DATÇA YAŞAM REHBERİ



Haziran / June 2019 _
 
PEGASUS    79

Canal Basin, Castlefield
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Uçsuz Mavilikler
Her sabah taze yumurta, zeytin, peynir, bal ve 

The Vast Blue

Good for the Mind  

that, in this place, you may be taken by surprise 

you that Palamutbükü promises so much more 

Palamutbükü is the settlement closest to the 

SEYAHAT /  Travel

Burada yaz 

By the way, you need 
to book far in advance 
to find a place to stay 
in the summer since 
albeit it’s significant 
urbanization and 
increased capacity, 
Palamutbükü is still a 
small cove. 
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BUNLARI UNUTMAYIN!
 Datça Yarımadası, uzun doğa yürüyüşleri için harika bir alternatif. Onlarca 
 farklı rota bulabilirsiniz. Üstelik bölge, yalnızca yazın değil, kışın da iyi bir 
 seyahat rotası. Badem çiçeklerinin açtığı Şubat ayında bölgeye 
 giderseniz, bambaşka bir Palamutbükü görebilir, bölgenin otantik ruhunu 
 teneffüs edebilirsiniz. 
 Yerel halkın ziyaretçilerle ilişkisi çok farklı ve özel. Kendinizi bir turist  
 gibi değil, bir misafir gibi hissediyorsunuz. Başınız ağrıdığında aspirin 
 ya da sabah kalktığınızda dalından yeni koparılmış bir meyve veren çok  
 olacaktır etrafınızda. 
 Datça’nın düğünleri de şölen havasında geçiyor. Yerel gelenekleri görmek 
 için Datça’da bir düğüne konuk olabilirsiniz.

Remember!
 Datça Peninsula presents excellent alternatives for long hikes. You can 
find tens of different tracks. Besides, the region is a good travel course 
not only in the summer but also winter. If you visit it in February when the 
almonds blossom, you may see a whole different Palamutbükü and breath 
the authentic spirit of the region. 
- The locals have a different and unique way of bonding with visitors. You 
feel not like a tourist but a guest. There will be many who will give you an 
aspirin when you get a headache or extend a fruit freshly plucked from the 
branch when you get up in the morning. 
- And the weddings of Datça are pretty festive. To bear witness to the local 
customs, you may be a guest at one of Datça weddings. 
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Zihni Beslemek için de Birebir  
Bölgenin en dikkat çekici özelliklerinden birisi 
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Knidos antik 
kentindeki 
eserlerin bir 
bölümü ait 

yerlerden 
uzaklara 
götürülse 
de Yuvarlak 

Apollon 

Bolukrates 

kapasiteli 
tiyatrosuyla 
bölge hâlâ 
oldukça 

Even though many of 
the artefacts from the 
Knidos Ancient City 
were deported from the 
places they belonged, 
with the Round Temple, 
Temple of Dionysus and 
Stoa, Temple of Apollo, 
Bolukrates Fountain and 
amphitheater to seat 
five thousand people, 
the region is still quite 
glorious.



SİLİP GEÇMEK BU KADAR KOLAYSA BİZDEN BİLİN.

Marshall Sil-Pak Sıradan boya

K®’

NASILSA VAR SİL-PAK, 
İYİ Kİ VAR SİL-PAK!
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apart

aparthotel

Palamutbükü’nde konaklamak için 
en iyi seçenek, pansiyonda kalmak. 
Pansiyonlar genellikle yerli halk 

apart da 

Accommodation wise, it is best to stay at a B&B in Palamutbükü. 
They are generally run by the locals. They are pretty clean and 
offer good breakfasts. If you are thinking of staying for a long 
while then you may rent an apart. The sole grand hotel of the 
cove is Mavi Beyaz. It is a pretty appealing and plain hotel. Even 
though you may not stay there, you can swim and sunbathe on its 
beach.
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Akdeniz  

Cennet

HEAVEN ON THE 
MEDITERRANEAN 

 YAZI / TEXT: NURAN TÜRKÖZ

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

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

Dalaman Havalimanı’ndan Kaş’a araçla iki saatte ulaşabilirsiniz.
You can commute to Kaş from Dalaman Airport in two hours by car.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan 
DALAMAN’a vergi ve 
ek ücretler hariç 3700 
BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

You can fly to DALAMAN 
from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport by using 
3700 BOLPOINTS, excluding  
taxes and charges.

3700 
BOLPUAN
BOLPOINTS
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Kaleköy
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A
trekking

Görkemli Likya Kenti

trekking
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Kaş’ı “Kaş” ismiyle anan 
ilk kişi, Evliya Çelebi 

olmuş. Orhan Duru’nun 
Mavi Gezi’de anlattığı 

üzere, denizin arkasını 
bir yay gibi çevreleyen 

tüm bölge için Kaş ismini 
kullanmış Evliya Çelebi. 

Kıyının iki kilometre 
açığındaki Meis adası 

ise sanki bu kaş için bir 
göz olmuş. Kaş kıyısının 

1800 metre açığında, 
Yunanistan’a bağlı bir ada 

olan Meis’e 20 dakikalık 
bir feribot yolculuğu ile 

ulaşabilirsiniz. 

MEIS ISLAND
The first person to refer 
to Kaş, as “Kaş” which 

means brow, was Evliya 
Chelebi. As related by 

Orhan Duru in his book 
Mavi Gezi (Blue Voyage), 
he has used this name 
for the hinterland that 

embraces the coast like 
a bow. Two kilometers 

off the shore Meis Island 
a.k.a. Kastellorizo looks 
like the eye of this brow. 

1800 meters off the shore 
of Kaş, you can get to this 

Greek island by ferry in  
20 minutes. 
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Ksantos-Letoon
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Çocuklar kids
EVERYTHING IS FOR KIDS

LONDRA’NIN KORUYUCULARI KUZGUNLAR

GUARDIANS OF LONDON RAVENS

 

 



100 PEGASUS _
 
Haziran / June 2019

ÇOCUK / Kids

KUZGUNLAR
KUZGUNLARA HEM BAKICILIK HEM DE 

RAVENMASTER

Ravenmaster

Guardians of London 
RAVENS

 NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS’İN KATKILARIYLA
WITH THE CONTRIBUTION OF NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS
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E
fsaneye göre Londra Kalesi’nde daima 

Ravenmaster 

de Ravenmaster,

Ravenmaster

Ravenmaster

 
The Ravenmaster: My Life with the Ravens 
at the Tower of London

 

Skaife’s book, The Ravenmaster: My Life with the Ravens at the Tower of 
London published in 2018 received the acclaim of George R. R. Martin, the 
author of the epic fantasy novel sequel “A Song of Ice and Fire”.



Çağrı Merkezi: 0850 808 2 101       iletisim@a101.com.tr       www.a101.com.tr
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Süper Zekâ
Kargagiller ailesinden 

olan kuzgunun belirgin 
fiziksel özellikleri, iri 
gagası, uzun kuyruğu 
ve simsiyah tüyleridir. 

Boyu 70 cm, kanat 
açıklığı ise 1,5 metreyi 

bulabilir ve doğada 
10-15 yıl yaşayabilir. 
İri yapısı, onu yırtıcı 

kuşlar takımından gibi 
gösterse de ötücü kuşlar 

takımının bir üyesidir. 
Alet kullanmak ve 

karşılaştığı problemlere 
çözüm üretmek gibi 
yetenekleri vardır. 

Bazen hırsız kuş olarak 
da bilinir. Hatta türün 

erkekleri, dişileri 
etkilemek için yuvalarına 

parlak objeleri taşır.

Brainiac
 The significant features 

of the ravens that are 
from the Corvidae are 

their prominent beaks, 
long tails and jet black 

feathers. They can be 70 
cm tall, can have wing 
widths of 1.5 meters 

and survive in the wild 
up to 10-15 years. Even 

though their robust 
build leads people to 

consider them as birds 
of prey, they belong to 

the singing birds’ family. 
They have the ability 

to use tools and solve 
problems when they 

encounter them. They 
are at times known as 

robber birds. In fact, the 
males of the species 

carry bright objects to 
their nests to impress 

the females.

Ömürlük dostluklar kursalar da ziyaretçilerin 

Londra Kalesi, 

Yeomen Warders 

korunuyor. Bu 
koruyuculara 
Beefeater, yani 

de deniyor. 

nedeni ise ilk 

The Tower of London has been protected 
by the Royal Guard, called Yeomen 
Warders made up of approximately 
40 people. These guards are called 
Beefeaters since, early on, their wages 
were paid in beef…

ÇOCUK / Kids
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Deniz

donusumdernegi.org

GREE N  A N T S

Deniz

Pim ve Tiddle’ın şarkılarına çocukları ortak 
eden Bir Şişe Dolusu Mutluluk, arkadaşlarla 
zaman geçirmenin ve birlikte eğlenmenin 

değerini vurguluyor. Pippa Goodhart’ın 
yazdığı ve Ehsan Abdollahi’nin resimlediği 

kitap, Esra Özilhan Çiftci tarafından  
Türkçeye çevrilmiş.
ardenyayin.com.tr 

A Bottle of Happiness
Engaging children with the songs of Pim and 
Tiddle, A Bottle of Happiness, lays emphasis 

on spending time with friends and having 
fun together. Written by Pippa Goodhart and 

illustrated by Ehsan Abdollahi, it’s translated into 
Turkish by Esra Özilhan Çiftçi.

Alp Gökalp’in kaleme aldığı kitap, 
öğretmeninin okul dışındaki hayatını merak 

eden bir öğrencinin hikâyesi... Küçük öğrenci, 
hayal gücünün etkisiyle gülümseten birçok 

detayın peşinde koşarken, bir yandan 
da kendi hayatına dair tatlı itiraflarda 

bulunuyor. “Kes-yapıştır” desenlerinin Ayşe 
Deniz Şahin tarafından tasarlandığı hikâye, 

herkesin kendine has özel bir yaşamı olduğu 
fikriyle şekilleniyor.
nesinyayinevi.com

The Secret Life of My Teacher
Written by Alp Gökalp, this is the story of a 

pupil who wonders what her teacher gets up to 
outside of school… As the little pupil tries to track 

down many humorously imagined details, she 
also makes endearing confessions regarding 

her own life. The book’s “cut and paste” patterns 
were designed by Ayşe Deniz Şahin, and it 

conveys to children the idea that everyone is 
entitled to their own private life.
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İstanbul Modern’in Beyoğlu’ndaki geçici mekânında 7 Temmuz’a dek 
ziyarete açık olan “İplikten Çözülenler” sergisi, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun 
yazmalarıyla çocuklara ilham veriyor. Sergiye paralel olarak kurgulanan 
“Yazma Baskı” atölyesinde çocuklar, öncelikle bir müze uzmanı eşliğinde 
Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun kumaş üzerine ahşap baskı tekniğiyle yaptığı 
yazmaları inceliyor. Ardından farklı malzemelerle kendi kalıplarını 
oluşturuyor ve kumaşların üzerine kendi tasarımlarını yansıtıyor. 4-6 yaş 
arası çocuklar için 23 ve 30 Haziran’daki atölyelere, 7-10 yaş grubu içinse 
22 ve 29 Haziran’daki atölyelere kayıt yaptırabilirsiniz. 
istanbulmodern.org

The Inspiration of Bedri Rahmi 
“The Event of a Thread” exhibition open at the temporary space of Istanbul 
Modern in Beyoğlu till July 7, inspires children with the yazma (hand 
painted kerchief) works of Bedri Rahmi Eyüboğlu. In the “Yazma Workshop” 
designed in parallel with the exhibition, the children first study the yazmas 
Bedri Rahmi Eyüboğlu made with the wood printing technique in the 
guidance of a museum specialist and later they form their own stamps 
with various materials to make their own designs. You can register children 
of ages 4-6 for the workshops to be held on June 23 and 30, and for ages 
7-10 for the workshops on June 22 and 29.

ÇOCUKLAR / Kids

Oyuncak Hikâyesi 4
Oscar ödüllü animasyon serisinin üçüncü 
filminde Şerif Woody, Astronot Buzz Işıkyılı 
ve arkadaşları, sahipleri Andy tarafından 
minik Bonnie Anderson’a hediye edilmişti. 
Serinin dördüncü filminde ekip Forky adında 
yeni bir oyuncakla tanışıyor ve hep birlikte 
yeni bir maceraya atılıyorlar. Filmin orijinal 
seslendirme kadrosunda yer alan Tom Hanks 
ve Tim Allen’a bu son filmde Keanu Reeves 
ve Patricia Arquette de katılıyor. Animasyon, 
21 Haziran’dan itibaren sinemalarda!

Toy Story 4
In the third movie of the Academy Award winner 
sequel, Sheriff Woody, Astronaut Buzz Lightyear 
and their friends were gifted to little Bonnie 
Anderson by their previous owner Andy. In the 
fourth movie of the sequel, the team meets with 
a new toy named Forky and all together, they 
embark on a new adventure. The original voice-
over cast of the movie, Tom Hanks and Tim 
Allen are joined by Keanu Reeves and Patricia 
Arquette in this latest movie. The animation is in 
theatres on June 21!

Rezan Has Müzesi’nin eğitim atölyelerinden “Küçük Arkeologlar Müzede”de 
çocuklar 9 bin yıl öncesinden Selçuklu dönemine uzanan bir zaman 
yolculuğuna çıkıyor. Bu dönemlerde yaşamış insanların hayat koşulları, 
düşünce biçimleri ve törenleriyle ilgili bilgilendirilen çocuklar, müzedeki 
“Toprağın Mirası” sergisinde yer alan eserlerin toprak altından nasıl 
çıkarıldığını da öğreniyor. Ardından hepsi birer arkeolog gibi, önceden 
hazırlanan toprak havuzunda gömülü küçük eserleri açığa çıkarıyor ve 
onları kabaca yapıştırdıktan sonra küçük müzenin vitrininde sergiliyor.  
5-7 yaş grubuna yönelik “Küçük Arkeologlar Müzede” atölyesi  
19 Haziran’da, İstanbul Cibali’deki Rezan Has Müzesi’nde… 
rhm.org.tr

With “Tiny Archaeologists at the Museum” one of the educational 
workshops of the Rezan Has Museum, children set out on a travel in time 
that extends from 9 thousand years ago to the time of the Seljuks. Getting 
informed about the living conditions of the people who lived in these 
eras, their ways of thinking and rituals, the children also find out how the 
artefacts are excavated from underground with the “The Heritage of the 
Earth” exhibition in the museum. Then each one, just like an archaeologist, 
starts to excavate the small artefacts buried beneath the sand pool and 
glue them roughly to display in the showcase window of the small museum. 
Designed for ages 5-7, “Tiny Archaeologists at the Museum” workshop is at 
Istanbul Cibali Rezan Has Museum on June 19. 

Tiny Archaeologists at the Museum
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TIPS FOR A BETTER LIVING

JOURNEY INTO THE BLUE

Bozukkale Koyu, Marmaris © Ali Boratav
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Maviye  
Yolculuk

Waking up in a different cove every 
morning and striking out the one 

We are in the best months for the 

JOURNEY  
INTO THE BLUE

 YAZI / TEXT: TÜRKAN DOĞAN 

Lifestyle

Mavi 
Yolculuk Rehberi

Blue Voyage Guide
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Armutlusu (Gökliman) Koyu, Hisarönü
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Lifestyle

“M Mavi 
Yolculuk I

Blue Voyage
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Lifestyle Uçsuz bucaksız mavinin yazılı olmasa da kuralları yani bir 
adabı var. Mavi yolculukta çevreye saygılı olup tedbiri elden 

bırakmadan doğayla uyum içinde olmak gerekiyor. Aksi 
takdirde çizginin dışında kalmak mümkün. 

* Denizde en kıymetli şeylerin başında su geliyor. Ne kadar az 
su ve elektrik kullanırsanız o kadar iyi.  

* Teknede karşınıza bilmediğiniz bir sürü düğme, halat ya 
da sigorta çıkabilir. Bilmiyorsanız hiçbirine dokunmamakta 
fayda var. Ayağınızı kesebilecek vida ve çıkıntılara karşı da 

dikkatli olmak gerekiyor.

*Teknedeki alanın sınırlı olduğunu hatırlayıp yanınıza 
olabildiğince az eşya almanız öneriliyor.

*Temel denizcilik, güvenlik, telsiz haberleşmesi, yelken, 
ilk yardım ve meteoroloji gibi konular hakkında neler 

biliyorsunuz? Bu bilgilerin deniz yaşamı için hayati olduğunu 
unutmayın!

* Denize atlamadan önce teknenin hareket edip etmediğini 
kaptana sormakta fayda var, çünkü tekne her an manevra 

yapabilir. 

LIFE AT SEA FOR NOVICES 
The vast blue has nuncupative rules, an etiquette. One needs 

to be eco-friendly and be in harmony with nature without 
erring on the side of caution. Or else it is possible to get out 

of step. 

* When you are on the sea, the most important thing is fresh 
water. It would be best to minimize your use of water and 

electricity.  

* You may come across all sorts of buttons, hawsers and 
fuses. If you don’t know what they are, it’s best not to 

touch them. You should also be careful of the screws and 
protrusions that might cut your feet.

* Keeping in mind there’s limited space on board, it is 
recommended to take with you as little as possible.

*What do you know about basics of navigation, safety, radio 
communication, sailing, first aid and meteorology? Do not 

forget that these are essential for life at sea!

* Considering that the boat can maneuver at all times, it 
would be in your best interest to ask the captain whether the 

boat will be moving before jumping into the sea. 
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I N T E R N A T I O N A L

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

+49 2553 / 7220 100

PZWY10 - € 3.599,90

KOWY20 - € 3.799,90 

SEMB40 - € 3.499,90
- SAT2

€ 1.756,90 

SSK10W - € 243,90

- BKG800N
€ 895,90 

- KMA2-R
€ 4.001,90 

- MC1-GRAU
€ 155,90 

50€ 
Buradan Online 

AZ196
* 
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“Urbanization on the shores causes danger  
for our unprecedented waters”

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: HANDE ÇETİN ONGUN  FOTOĞRAFLAR / PHOTOGRAPHS: ALİ BORATAV

Lifestyle
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Mavi Yolculuk Rehberi, bir kitap projesi olarak ilk defa 
2016 yılında dile gelmiş. Peki, bu kitap aslında kaç yıllık 
bir emeğin ve gözlemin ürünü?

Deniz yolculuklarınızda kimlerden ilham ve akıl aldınız?

Vira Demir 

Sizce ülkemizde “mavi yolculuk kültürü” nasıl doğdu ve 
şekillendi? 

Blue Voyage Guide was first considered as a book project 
in 2016. Well then, how many years of labour and 
observation it took to write this book?

Who inspired you and gave you advice on marine 
voyages?

“Since the day I learned 
to float over water in 
the arms of mom at the 
age 4-5 years, to me, 
the sea is a primary 
source of peace and 
curiosity.threat to our 
seas.”

Buruniçi Koyu, Marmaris
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Lifestyle

Kişisel gözlemlerinize dayanarak, bu kültürün geçtiğimiz 
20 sene içerisinde nasıl bir yol aldığını düşünüyorsunuz?

Temelinde “doğa tutkusu” olması gereken mavi 
yolculukların, doğaya zararlı bir hal alması, çok çarpıcı 
bir tezat. Hem kıyılara hem de deniz yaşamına verilen 
zararı en aza indirebilmek için neler yapılabilir?

Vira Demir 

How would you say the “blue voyage etiquette” came about 
and formed in our country? 

Based on your observations, how did this culture advance in 
the last two decades?

“In the last two decades we became a more 
of mariners’ society, but the increased crowds 
pose a severe pollution threat to our seas.”

Selimiye Delikyol Koyu, Hisarönü
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Bu kitapta Muğla kıyıları, Kekova ve 12 Adalar’a 
odaklanmayı tercih etmişsiniz. Bu rotaların dışında 
kalan bölgeler de başka bir kitap projesine konu olur 
mu?

It is quite a striking contradiction that blue voyage which 
must surely be founded on “love of nature” turned out to 
harm it. What can be done to minimize the damage given 
to the shores and marine life?

You preferred focusing on the shores of Muğla, Kekova 
and 12 Islands. Would the courses remaining outside the 
subject matter of another book project?

blue voyage guide 

“Benim için her 
körfezin ve rotanın 
ayrı bir değeri var. 
Örneğin acemilik 

yıllarımızda Göcek-
Fethiye muhteşemdi. 

O kadar korunaklı 
bir bölge ki, fırtına 
da çıksa en acemi 

denizci bile güvenle 
seyir yapabilir. Tarih 

merakınız varsa Kekova 
tartışmasız olarak 

en iyi gezi bölgesidir. 
Orman-doğa aşkınız 

varsa Gökova’nın güney 
kıyıları, Bördübet, 

Yediadalar, Okluk ve 
Tuzla büyüleyici birer 

rotadır.”

ALL PORTS HAVE 
A PLACE OF THEIR 

OWN
“All bays and courses 
have a special place 
for me. For instance, 
in our callow years, 
Göcek-Fethiye were 

magnificent. It is such 
a secluded region 

that even though a 
storm breaks the most 

novice of seafarers 
can navigate through 

its waters safely. If 
you are interested 
in history, Kekova, 
without doubt, is 

the best place for an 
excursion. If you have 

a love of the woods 
and nature than you’d 

find the southern 
shores of Gökova, 

Bördübet, Yediadalar, 
Okluk and Tuzla to be 

fascinating.”

Lifestyle

Mavi Yolculuk Rehberi, Denizler 
Kitabevi etiketiyle raflarda... 

Blue Voyage Guide is publish  
by Denizler Publishing.

Çiftlik Koyu, Marmaris



Varis ve kılcal damar bozukluğu tamamen tedavi edilebilen 
hastalıklardır, ancak sadece kozmetik bir bozukluk değildir. 

Sağlıklı kozmetik 
olarak düzgün 
bacaklar hayal 

değil
Varise sebep 
olan patoloji 

düzeltildikten 
sonra bacak 

üzerinde kozmetik 
düzeltmeler yapmak 

artık çok kolay. 
Yapılan işlemler 

sonrası sonuç ağrısız, 
sızısız, krampsız, 

şişlik olmayan, ağırlık 
hissi duyulmayan 
kozmetik olarak 

tamamen düzelmiş 
bacaklar…



Your horoscope for JUNE says that...

Haziran başında zihinsel olarak aktif 
olabilirsiniz. Ya da hareket halinde olmanızı 
gerektiren işler ve kararlar gündeme gelebilir. 
Ay ortasından itibaren fikir ayrılığı ve bunun 
sebep olacağı yanlış anlaşılmalar ve önyargılı 
yaklaşımlar gerginlik yaratabilir. Özel 
hayatınızda dengeyi kurduğunuz takdirde 
kendinizi işe vermeniz size iyi gelebilir.

At the start of June, you may mentally be pretty 
active. Or else tasks or decisions requiring 
you to take action might be on the agenda. 
After mid-month, misunderstandings arising 
from a clash of opinions and the prejudiced 
approaches resulting from them can lead 
to tension. If you manage to strike the right 
balance in your private life, then working hard 
might do you good.

Seyahat planlarınız 
ve yakın çevrenizle 
olan ilişkileriniz 
açısından bu ay 
oldukça hareketli 
geçecek. Rutinden 
uzaklaşmaya çok 
ihtiyacınız var ancak bu hareketlilik 
esnasında planlarınıza dâhil olmak 
isteyen kişiler, sizi yeni bir ortam 
ve deneyimden alıkoyabilir. Ev ve iş 
konusunda harcadığınız emek ve 
zamanı dengeleyin.

Taking your travel plans and your 
relationships with your close circle 
into consideration, this month can be 
quite hectic. You are in dire need of 
getting out of the rut; however, during 
all that hustle, people who would like 
to become a part of your plans can 
keep you from entering a new circle or 
having a new experience. Balance the 
time and effort you devote to home 
and work.

3 Haziran’da burcunuzda bir yeniay 
gerçekleşecek. Yeniay, önemli başlangıçları, 
beklettiğiniz girişimleri tetikleyecek. 
Ancak abartılı ve riskli durumları iyi ölçüp 
biçmelisiniz. Ayın ortasından itibaren ikili 
ilişkilerinizdeki dengesizlikler maddi açıdan 
da çekişmeli durumlara sebep olabilir.

There will be New Moon in your sign on June 
3. The New Moon will trigger new starts, and 
the enterprises you have set aside. However, 
you should assess risks and conditions 
blown-out of proportion. By mid-month 
imbalance in your one-on-one relationships 
can lead to financial conflict.

Bekâr ve yalnız yaylar, bu ay partner bulmak 
konusunda bir hareketlilik yaşayabilir. 
Evli olan yaylar için evlilikleri ve eşleri ile 
alakalı yeni gelişmeler gündeme gelebilir. 
Bu ay ben-biz dengesini sağlamanız çok 
önemli. Sizin ya da eşinizin hayatındaki 
yeni bir gelişme ikinizi de etkileyecek. Karar 
ve adımlarınızda maddi konular öncelikli 
kriteriniz olacak.

Single and lonesome Sags, you might be 
lucky in finding partners. Married natives 
may face new developments regarding 
their marriage and spouses. This month, 
it’s crucial for you to strike the balance of 
us vs. me. A new development in your life 
or that of your life partner will impact both 
of your lives. In taking decisions and steps, 
your primary criterion will be financial 
matters.

Bu ay maddi konularda yeni kaynak yaratma 
ve mevcut kaynaklarınızı daha işlevsel 
hale getirme konusunda yeni fikirler ve 
alternatifler karşınıza çıkabilir. Yatırım, 
krediler, ödemeler, alacakların tahsilatı 
gibi şeyler sizi biraz uğraştıracak. Gelir 
gider dengesini korumaya çalışın. İletişim 
aksaklıkları her şeyi daha yorucu hale 
getirebilir. 

When it comes to financial matters, this 
month, you may come by new ideas and 
alternatives to create new resources or make 
better use of your existing ones. Issues like 
investments, loans, payments and collecting 
receivables will pose challenges. Try to 
strike a balance between your income and 
expenses. With mishaps in communication, it 
might all become even more exhausting.

KOÇ I ARIES

TAURUS

SCORPIO

GEMINI

SAGITTARIUS

LIBRA

Ayın tamamında maddi konular ve alacak 
verecek meseleleri gündeminizde olacak. Ayın 
başında yapacağınız maddi bir hamle hızlıca 
sonuç verebilir. Riskleri görmekte zorlandığınız 
bir dönemdesiniz. Öte yandan arkadaşlarınızla 
para konusunda çok fazla diyalog kurmayıp 
ikisini ayrı kefelere koymalısınız.

Throughout the month, financial matters, issues 
regarding payables and receivables will be on 
your agenda. A financial move you make at the 
beginning of the mouth may yield quick results. At 
this time, you may find it hard to gage the risks. On 
the other hand, you should not establish financial 
dialogues with your friends and consider these two 
things apart from each 
other.
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BURÇLAR
H o r o s c o p e Your horoscope for JUNE says that...

3 Haziran yeniayı, yeni bir çevreye dâhil olmaya, 
ekip çalışmalarında bulunmanıza ve gelecek 
planlarınızı tekrar şekillendirmenize vesile 
olabilir. Ancak karşı karşıya olacağınız bu 
yenilikler sizi hem çok heyecanlandıracak hem 
de uzun süredir üzerini örttüğünüz birtakım 
kaygıları tetikleyecek. 

The New Moon on June 3 can lead you to get 
into a new circle, work as a team and reshape 
your plans for the future. However, these 
novelties that you will be facing will not only 
thrill you but will also trigger some of the angst 
that you’ve been suppressing for long.

Ayın başında kendinizi dışarıya anlatmaktan 
ziyade yaptığınız şeylerin nedenini ve 
niyetinizi önce kendiniz anlamaya ihtiyaç 
duyacaksınız. Bu yüzden de kendinize özel 
zamanlar yaratacağınız, kendinizi etraftan 
soyutlayacağınız durumlara yönelebilirsiniz. 
Koşturmacanız artabilir ve temponuz her 
zamankinden daha yorucu olabilir. İkili 
ilişkilerde çatışmalardan kaçının.

At the beginning of the month, rather than 
trying to explain yourself to others, you will 
feel the need to understand the motivations 
and intent behind your own actions. This 
may lead you to isolate yourself from your 
surroundings to create some “me-time”. You 
may have to run around and your tempo might 
be more high-strung than usual. Stand clear 
from conflict in your personal relationships.

Aşk hayatınızda yeni bir gelişme 
yaşanabilir. Eğlence hayatınıza renk 
katmak ve sosyalleşmek, isteğiniz 
işten ve sorumluluklardan bir 
miktar kopmanıza vesile olabilir. 
İş ortamınızda yaşanabilecek 
gerginlikler sizi başka arayışlara 
yönlendirebilir. Bu ay bir çocuk haberi 
de gündeme gelebilir. 

There might be new developments in 
your love life. Enlivening your nightlife 
and socializing, might lead you to get 
alienated to the job and responsibility 
you want to undertake. Tensions you 
may experience at the work front can 
lead you to other quests. This month 
the news of a child might also be on 
the agenda.

Haziran başındaki yeniay, iş yaşamınızda 
yeni bir teklif almanızı sağlayabilir ya da sizi 
harekete geçirecek bir yeniliğin tetikleyicisi 
olabilir. Karşınıza çıkacak alternatifler, 
aile yaşamınız ve özel hayatınız üzerinde 
düşünmenizi ve kararınızı aile bağlarınızı 
yıpratmadan vermenizi gerektiriyor. 
Çocuklarla ilgili konular sizi biraz 
zorlayabilir.

The New Moon at the start of June can 
see you getting a new job offer or set the 
wheels in motion for something new that 
will lead you to take action. The alternatives 
you’ll be faced with, require you to think 
about your family and private life, and 
make your decisions without fraying out 
your family ties. Matters related to children 
might be challenging.

3 Haziran yeniayının, ev almak, taşınmak, 
evde değişiklik yapmak gibi konular 
üzerinde tetikleyici etkisi olacak. Aileniz 
adına alacağınız kararlar çocuklarınızı 
ve gelecek planlarınızı ilgilendirecek. 
İkilemde kalacağınız durumlarda bireysel 
hedeflerinizi de göz önünde bulundurmayı 
ihmal etmeyin. 

The New Moon on June 3 can trigger 
matters like buying a house, moving or 
changing houses. The decisions you will 
be taking on behalf of your family will be 
in relation to your children and plans for 
the future. At times when you feel lost, do 
not forget to take your personal aims into 
regard.

CAPRICORN BALIK I PISCES

ASLAN I LEO

Bu ay yeni bir görev ya da sorumluluk alanı 
değişimi gündeme gelebilir. Günlük yaşamınızda 
ve alışkanlıklarınızda bir değişiklik yapma ihtiyacı 
da size bir adım attırabilir. Sağlığınıza özen 
göstermeyi ihmal etmek istemiyorsunuz. Sadece 
fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da sağlığınızı 
önemsemeniz ve korumanız yerinde olur.

This month, a new job or a change in your area of 
responsibilities might be on the horizon. The need 
to alter your routine and habits can lead you to 
take a step. You don’t want to neglect your health. 
It would be in your best interest to pay heed to 
your health and protect it not only in a physical 
but also a mental sense.

KOVA I AQUARIUS

YENGEÇ I CANCER
VIRGO
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PEGASUS COLLABORATES WITH HOTELS.COM AND AIRBNB 

Pegasus’tan Haberler News
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HABER / News

PEGASUS’TAN  
HOTELS.COM VE  

PEGASUS COLLABORATES WITH  
HOTELS.COM AND AIRBNB 

Pegasus misafirleri sadece 

de cazip avantajlardan 
faydalanabilecek.

Pegasus guests can benefit from good deals not only for 
flights but also for accommodation.



LEZZET, KALI
.
TE SEMBOLÜ

Üstün kaliteli Egetürk ürünleri ile

SEVDIKLERINE HEDIYE
DÜŞÜNME NE OLUR DIYE
EGETÜRK ÜRÜNLERI
EN GÜZEL HEDIYE

TÜRK TADINDA EN GÜZEL HEDI
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SEAT SELECTION 
DISCOUNT

 

Pegasus ile yemeğini uçuş öncesinde 
online olarak sipariş edenler de kazanıyor. 

Haziran ayının sonuna kadar yemek 
siparişini flypgs.com internet sitesi ve 
Pegasus Mobil Uygulamasından yapan 

misafirler, tüm harcamalarına ek  
100 BolPuan kazanıyor. 

Sıcak yemekten salataya, kahvaltıdan 
suşiye, ravioliden deniz mahsullerine 

onlarca yemek alternatifi bulunan 
Pegasus Cafe Pre-Order menüsü ile 
misafirler gökyüzünde lezzet dolu 
bir seyahat deneyimi yaşayabiliyor. 

Uçuşunuzu tatlandırmak için Pegasus’un 
Pre-Order menüsüne göz atabilir, 

dilediğiniz lezzeti uçuşunuzdan en az  
24 saat öncesinde sipariş edebilirsiniz. 

Special Extra 100 BolPoints  
for Food Orders  

The guests choosing their food from the 
pre-order menu online prior to their flight 

also win with Pegasus. The guests
who order their food till the end of June

on flypgs.com website and Pegasus
Mobile App win an additional

100 BolPoints on top of points they gain 
for their expenditures. 

Featuring tens of different meal menus 
from main courses to salads, breakfast 

to sushi, ravioli to seafood, Pegasus Cafe 
Pre-Order presents a flight experience 
full of delicacies to its guests on board. 

To add zest to your flight, take a look 
at Pegasus Pre-Order menu and order 

delicacy of your choice 24 hours  
before your flight.

KOLTUKLARINIZI

Pegasus Airlines extended its campaign which attracted a great deal of attention. The 
guests can benefit from discounted seat selection prices in their purchase of Pegasus 
flights till October 31.

Choose your heart’s desire among 
50 different delicacies, and let it be 

first served to you on board!

HABER / News
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Overall

ibxawards.com/winners-2019

Marketing Türkiye

socialmediaawardsturkey.com/kazananlar-2019

PEGASUS WON THE FIRST PRIZE
IN BUSINESS EXCELLENCE

PEGASUS GOT 5 AWARDS IN THE SOCIAL 
MEDIA AWARDS 

3

Marketing Türkiye 

HABER / News



SARILAR TÜRKİYE
SARILAR ULUSLARARASI NAK. İTH. İHR. A.Ş.

Barış Mah, Güney Yanyol Cd.
No.334-336 Gebze/KOCAELİ

Phone : +90 262 641 85 89 (pbx)
Gsm : +90 532 755 1907

SARILAR DUBAI
SARILAR INTERNATIONAL LLC.

P.O. Box 39936 Dubai - U.A.E.
Phone : +971 4 320 51 52

Fax : +971 4 320 51 53

sarilar@emirates.net.ae
www.sarilar.com.tr  -  info@sarilar.com.tr

Your Reliable
Partner in
Heavy Lifting &
Heavy
Transport

Since 1980
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CAPTAIN BIDS  
FAREWELL TO  
THE SKIES  

Türkiye’nin dijital havayolu Pegasus, uçuş noktalarını artırmaya devam ediyor. Pegasus, Sabiha Gökçen’den 
Venedik, Riyad, Manchester, Eindhoven ve Kazablanka’ya direkt uçmaya başlıyor. 

Sabiha Gökçen’den Riyad’a olan uçuşlarını 29 Mayıs tarihi itibariyle başlatan Pegasus, Eindhoven’a 29 Haziran, 
Manchester ve Venedik’e 1 Temmuz, Kazablanka’ya ise 8 Temmuz itibariyle uçmaya başlayacak.

Eklenen yeni hatlarla uçuş noktası sayısını 110’a çıkaran Pegasus, misafirlerini yurt içinde 35, yurt dışında ise 
75 destinasyona, toplamda 42 ülkeye ulaştırıyor. Pegasus, İstanbul Sabiha Gökçen üzerinden Türkiye ile Avrupa, 
Kuzey Afrika, Ortadoğu, Rusya, Orta Asya arasında bağlantılı uçuşlar gerçekleştiriyor.
flypgs.com

Pegasus Initiates  
New International  
Flight Destinations
Turkey’s digital airline, Pegasus 
continues to increase the number 
of its destinations. Pegasus begins 
to fly from Sabiha Gökçen to Venice, 
Riyadh, Manchester, Eindhoven and 
Casablanca. 

Starting to fly from Sabiha Gökçen to 
Riyadh on May 29, Pegasus will start 
flying to Eindhoven as of June 29, to 
both Manchester and Venice as of 
July 1, and to Casablanca as of July 8.

Increasing the number of its 
destinations to 110 with the new 
additions to its flight network, 
Pegasus flies its guests to 35 
destinations on domestic lines and 
75 destinations on international lines 
and a total of 42 countries around 
the world. From Istanbul Sabiha 
Gökçen Airport in Turkey, Pegasus has 
connecting  flights to Europe, North 
Africa, the Middle East, Russia, and 
Central Asia.
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İlk Fırsat Programı nedir?
İlk Fırsat Programı, Sayın Şevket Sabancı ve Ailesinin sosyal yatırımlarının 
kapsamını hayırseverlik geleneğinin üzerine inşa ederek genişletmek 
amacıyla kurduğu Esas Sosyal’in ilk sosyal yatırımı. Program 
2016’da başladı. Devlet üniversitelerinden yeni mezun gençlerin ilk iş 
deneyimlerini, Türkiye’nin önde gelen STK’larında 12 ay tam zamanlı ve 
maaşlı olarak çalışmalarını destekleyerek sağlıyor. Maaşları Esas Sosyal 
ve kurumsal destekçileri tarafından karşılanıyor. Hedef kitle, herhangi 
bir devlet üniversitesinden yeni mezun olan, daha önce tam zamanlı 
iş deneyimi olmayan gençler. Önceliğimiz daha az bilinen okullardan 
mezun olan gençler, çünkü iş arama sürecinde mülakat aşamasına 
gelmeden daha sık eleniyorlar. Biz eşit fırsatların tanınması gerektiğine 
inanıyoruz. İlk Fırsat Programı’na seçilenleri daha donanımlı ve deneyimli 
hale getiriyoruz.
Sistem nasıl işliyor?
Yeni mezun gençleri onlar için özel olarak kurgulanmış, sadece 
okudukları okulun değil, gelecek potansiyellerinin değerlendirildiği, 
profesyonel ve STK yöneticilerinin de yer aldığı bir süreçle seçiyoruz. 
Online ve yüz yüze mülakatlara ek olarak işe uyum kişilik envanteriyle 
değerlendiriyoruz. Bugüne kadar 13 bin başvuru arasından 95 genç, 
22 STK’da tam zamanlı çalıştı ve 250 saat eğitim ve mentorluk desteği 
aldı. Programı tamamlayanların %94’ü hemen yeni işine geçiş yapıyor. 
Programın başarısı nedeniyle, daha çok gence destek verip programın 
kapsamını genişletmek için çalışıyoruz.
Programın başından beri yüzlerce gencin başvuru 
değerlendirmesini yaptınız.  Mülakatlar nasıl geçiyor, nelere dikkat 
ediyorsunuz?
Ben örgütsel psikoloğum. Yaklaşık 20 yıldır STK ve vakıflarla 
çalışıyorum. Bu nedenle İlk Fırsat’ın tasarım aşamasından beri içinde 
olmaktan çok mutluyum. Programın gençlere ve STK’lara ne kadar 
faydalı olduğunu görüyoruz. Gençlerin birçoğunun ilk mülakatı oluyor, 
doğal olarak heyecanlılar. Bunu gidermek için “Sizi elemek için değil, 
kazanmak için buradayız” diyorum. Bu onları rahatlatıyor, rahat olunca 
da kendilerini daha iyi ifade edebiliyorlar. Bu süreçte adayları tanıyıp 
başvurduğu kurum ve işe uyumluluğunu değerlendiriyoruz. Detaycı 
mı, yaratıcı mı, takipçi mi, aynı anda birçok şeyi yapabiliyor mu, kriz 
durumlarında ilişkilerini nasıl yönetiyor? Bunlara dikkat ediyoruz. İş 
hayatındaki potansiyel başarısı hangi okulda okuduğundan daha 
önemli bir faktör. Bu nedenle çok kapsamlı ve genç dostu bir mülakat 
süreci tasarladık.
Gençler seçildikten sonra İlk Fırsat kapsamında, ilk işlerine 
girdiğinde onları en çok ne zorluyor?
Gençler belirsizlikle yaşamakta zorlanıyor. Her şeyin net olmasını 
istiyorlar ancak iş hayatında maalesef bu pek de mümkün olmuyor. Aynı 
anda iş yapma/takip etme konusunda zorluk yaşayabiliyorlar. Bilgisayar 
kullanımı konusundaki zayıflıklar da gençleri zorlayabiliyor.
Son olarak, iş arayan gençlere neler tavsiye edersiniz?
Kendilerini sürekli olarak geliştirmeleri önemli. Konferans, seminer gibi 
etkinliklere katılarak mümkün olduğunca çok kişiyle tanışıp iletişim 
içinde olsunlar. Okul sonrası part-time iş, staj, okul kulüpleri ve gönüllü 
çalışmalarda yer alsınlar. Hayat ve iş deneyimlerini artırıp aynı anda 
birden fazla işi yönetme gibi beceriler kazansınlar.

What is the First Chance Program?
The First Chance Program is the first social 
investment of Esas Social founded by Mr. Şevket 
Sabancı and his family to build and expand the 
scope of their social investments based on 
their tradition of philanthropy. The program was 
initiated in 2016 and supports new graduates 
from state universities by supporting their first 
work, full time work experience at leading NGOs 
in Turkey. Their wages are paid by Esas Social and 
corporate stakeholders. We prioritize youth who 
graduate state schools which are lesser known by 
employers, and as such usually do not get invited 
to invterview. We believe in equal opportunity and 
help those selected for the program grow both 
personally and professionally.
How does the system work?
With the involvement of professionals and NGO 
managers, we select new graduates through 
a process specifically designed to assess the 
future potential of youth. In addition to online and 
face to face interviews, we use an inventory to assess 
the right fit between the job and applicant candidate. 
To this day, among 13 thousand applicants, 95 youth 
were selected to work in 22 NGOs full time and had an additional 250 hours of training 
and mentoring. 94% of youth found their new job within three months of completing the 
program. Due to the success of the program, we are now working to expand its scope and 
reach more youth.
From the start of the program, you evaluated applications of hundreds of young 
new university graduates. How does the interview process work, what do you take 
note off?
I am an organizational psychologist and have been working with NGOs and foundations 
for the last 20 years. I’m quite happy to have been involved in the design phase of the First 
Chance program. We see how beneficial the program is for both youth and NGOs. During 
the interview process, they are usually quite nervous. To ease them, I tell them ‘We are 
here to give you your “First Chance”. This relaxes them and makes it easier for them to 
proceed with the interview. Are they good with details? Creative? Good on following up and 
able to multi-task? How do they manage relationships, especially in moments of tension? 
We take all of this into account and try to determine the right position for them. We truly 
believe that having a high potential for professional success is more important and not 
dependent on the school from which one graduates. 
After being selected, what is the greatest challenge youth face during their first job 
experiences?
Youth are very uneasy with uncertainty; they want everything to be clear and planned. Yet 
this is quite a challenge in work life and youth need to learn how to overcome this. They 
also have a lot of challenges with multi-tasking and need stronger computer program 
skills.
Lastly, what is your advice to youth seeking their first jobs?
Self-improvement is crucial. Attending events, conferences and seminars will help them 
expand their network. A part-time job, an internship, being active in school clubs and NGOs 
will give them very important work and life skills that will help them when transitioning to 
work life. 
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 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

CLUB HOTEL BARBAROSSA - KAŞ
Çukurbağ Yarımadası’nın tek mavi bayraklı plajı Bucak Koyu’na 
bir Akdeniz zarafetiyle dokunan otel, taş villalardan ağaç 
evlere geniş bir konaklama seçeneği sunuyor. Burada güne 
yoga ve pilates yaparak başlayabilir, ahşap gazebonuzda 
güneşlenebilir, tekneyle keşfe çıkabilirsiniz. Bu büyülü mekan 
her yaştan misafir için 12 ay boyunca açık.

+90 (242) 836 40 71  |  hotelbarbarossa.com 

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 

ARYA BUTİK HOTEL - MARMARİS
Mavi ve yeşilin, Akdeniz ile Ege’nin buluşma noktası 
Marmaris’in saraylısı İçmeler’in gözde otellerinden Arya’da 
havuzun, güneşin, lezzetli yemeklerin ve barın keyfini 
çıkartırken akşamları eşsiz manzaralı sahil şeridinde 
yakamozları izleyerek yürüyebilir, restoran, cafe ve barlardan 
faydalanabilirsiniz. 

+90 (545) 323 07 72  |  aryaboutiqueotel.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 

AQUAFANTASY AQUAPARK HOTEL & SPA
TUI FAMILY LIFE EPHESUS OTEL - KUŞADASI
Masmavi bir deniz ve çam ormanlarıyla çevrili, cennetten bir 
köşe... Eğlencenin zirvede yaşandığı, iki ve üç katlı binalardan 
oluşan mükemmel bir otel... Hem yetişkinlere hem de 
çocuklara özel 32 kaydıraklı devasa Aquapark’ın eğlenceli 
dünyasında keyifli bir tatil sizleri bekliyor.

+ 90 (232) 850 85 00  |  aquafantasy.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 

KUUM OTEL & SPA - BODRUM
Göz alıcı tasarımıyla dikkat çeken Kuum Hotel & Spa, 
muhteşem deniz manzarasıyla büyüleyen odalarında 
misafirlerine keyif ve konforu bir arada yaşatıyor. 64 butik 
odaya sahip Kuum Hotel & Spa, masmavi koyun farklı 
açılardaki güzelliklerini yansıtıyor.

+90 (252) 311 00 60  |  kuumhotel.com

MİVARA LUXURY RESORT SPA - BODRUM
Mivara, sakin ve büyüleyici güzelliği, masmavi denizi ile 
doğallığını koruyan Gündoğan’da misafirlerine hizmet 
veriyor. Her detayı misafirlerinin gereksinimleri düşünülerek 
tasarlanmış tesis, onlara tatilleri süresince ihtiyaç duydukları 
tüm konforu sunuyor.

+90 (252) 311 34 34  |  mivara.com

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
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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 - URFA
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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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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+90 (392) 650 35 00  |  lordspalace.com 
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Prohibited Articles

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

ve gerçek silahlar için kullanılabilen basınçlı hava ve CO2 

tabancaları, pellet tabancalar, yangın silahlarının bileşen 

parçaları, yayvan oklar, sinyal flare ve marş tabancaları, 

zıpkın ve mızrak silahlar, sapanlar ve mancınıklar.

b.) Bayıltıcı silahlar  

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

tasers, hayvan kovucu gaz veya spreyler, etkisiz hale 

getiren diğer gazlar ve spreyler.

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

savaş sanatı ekipmanı kılıçlar, kutu kesiciler, balta,  

6 cm’den büyük makaslar.

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

olmak üzere matkaplar ve testereler, lehim lambası,  

6 cm’den büyük bıçak veya şaft.

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

ekipmanları.

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

havai fişekler ve diğer piroteknikler, duman üreten 

bidonlar ve duman üreten kartuşlar, dinamit, barut 

ve plastik patlayıcılar. (Ref: Kontrol Edilmiş Bagaj-

YASAKLANMIŞ MADDELERİN LiSTESi-Ref. EU  

2015-1998 Ek 5-B

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

çakmakları, herhangi yüzeye sürtündüğünde alev alan 

kibritler, çamaşır suyu, peroksit, oksijen jeneratorleri, 

radyoaktif madde, asit gibi aşındırıcı malzemeler, cıva 

ve ıslak hücre pilleri ile doldurulmuş tüplü dalış şişeleri, 

yakıt deposu boşaltılmamış ve temizlenmemiş kamp 

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

mıknatıslar, yanma motorları ve boya, cila ve çözücüler 

gibi yanıcı malzemeler, lityum pil veya piroteknik 

cihazları içeren güvenlik tipi çanta veya ataşe evrak 

çantaları.

Not: Bir kutu kibrit veya bir adet çakmak kişi üzerinde 

taşınabilir ancak kontrol edilmiş bagajda taşınamaz. 

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

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

capable of being mistaken for real weapons Compressed  

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

cross bows and arrows Signal flare and starter pistols,  

harpoon and spear guns slingshots and catapults.

b.) Stunning devices

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

and incapacitating gases and sprays like animal repellent, 

capsicum and acid sprays Animal stunners and animal killers.

c.) Objects with a sharp point or sharp edge

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

Razor blades, Martial arts equipment Swords and sabres;  

box cutters, hatchets, cleavers Scissors with bladesof more  

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

 

d.) Workmen’s tools

Crowbars, Drills and Saws including cordless portable  

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

more than 6 cm.

e.) Blunt instruments - objects capable of being used  

to cause injury

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

blackjacks, Night sticks, Martial arts equipment.

f.) Explosives and incendiary substances and devices 

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

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

Ammunition, Blasting caps, detonators and fuses, replica 

or imitation explosive devices,  Mines, grenades and other 

explosive military stores, Fireworks and other pyrotechnics   

Smoke-generating canisters and smoke-generating cartridges, 

Dynamite, gunpowder and plastic explosives. (Ref: Hold 

Baggage-LIST OF PROHIBITED ARTICLES- Ref. EU  

2015-1998 Attachment 5-B)

The following dangerous goods are also completely exempt 

from transportation as cabin or hold baggage:

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

Strike anywhere matches, Bleach, Peroxide, Poison, Oxygen 

generators, Radioactive material, Corrosive materials like 

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

diving bottles, Fuel containers and camping stoves which are 

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

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

and flammable materials like paint, lacquers and solvents, 

Security-type brief case or attache’ cases incorporating  

lithium batteries or pyrotechnical devices.

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

the person but are not allowed in the hold baggage. 



Haziran / June 2019 _
 
PEGASUS    149

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

5 LT
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Welcome on Board! 

Kabin ekibinin söylediklerine 
uyun. 

 

No 

 

Important Reminders for Our Guests
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REF.: IATA - Guidance on Unruly Passenger Prevention and Management
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For the Attention of Our Transfer (Connected Flight) Guests from Sabiha Gökçen Airport

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.
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Guidance Board For Transfer 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

... 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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Our Flight Network

... Pegasus Airlines Scheduled International Flights

PEG ASUS ,  OLMAK ÜZERE 
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Dammam

Riyadh
Muscat

�����

Baku

 
Our Flight Network
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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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