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SEYAHATSEVERLER İÇİN  
2020 YAZ SEZONU AÇILDI
Değerli Misafirlerimiz,
Heyecanla beklenen 2020 yaz sezonu biletlerini şimdiden satışa 
açtığımızın müjdesini vererek sözlerime başlayayım. Uygun fiyatlı bilet 
bulmanın ilk kuralı, tatili erken planlamaktır. 2020 yazında yeni şehirler 
keşfetmek ve tatilin tadını doyasıya çıkarmak isterseniz tatillerinizi 
şimdiden planlayıp avantajlı fiyatlardan yararlanarak biletlerinizi 
erkenden alabilirsiniz.

Bir diğer güzel haber ise misafir uçuş programımız Pegasus BolBol ile 
ilgili… Pegasus BolBol tam 5 milyon üyeye ulaştı. Yepyeni bir altyapıya 
ve özelliklere sahip olan Pegasus BolBol’u henüz keşfetmediyseniz, 
mutlaka kayıt olmanızı tavsiye ederim. Pegasus BolBol’a sadece cep 
telefonu numaranızla flypgs.com ya da mobil uygulamamız üzerinden 
ücretsiz kayıt olabilir, her uçuşunuzda yüzlerce BolPuan kazanarak 
sonraki uçuşlarınızda bilet ya da BolPuanlarınızla dilediğiniz ek hizmeti 
satın alabilirsiniz.

Kışı Karşılarken Keyifli Seyahat Noktaları
Sonbahar mevsimiyle birlikte yazın o hareketli rüzgârları yerini 
daha sakin ve huzurlu bir havaya bırakıyor. Size bu mevsime 
uygun önerilerim olacak. Bunlardan ilki Fas’ın en büyük şehri 
Kazablanka. Uzun bir kıştan önce sonbaharı ılıman bir coğrafyada 
karşılamak isteyenlerdenseniz bu güzel şehri tercih edebilirsiniz. 
Atlas Okyanusu’nun sınırında bulunan Kazablanka, beyaz badanalı 
evleri ve labirenti andıran dar sokaklarıyla hoş bir ambiyans 
yaratıyor. İkinci önerim ise sadelik, sakinlik ve huzur denildiğinde 
akla gelen şehir Kopenhag. Danimarka’nın başkenti Kopenhag, 
Kuzey Avrupa’nın en popüler destinasyonları arasında yer alıyor 
ve 2-3 günlük keyifli bir seyahat planlamak için son derece ideal. 
Bu iki yurtdışı destinasyon önerisini değerlendirmenizi tavsiye 
ederim.

Kasım ayında seyahat etmeniz için elbette güzel yurdumuzun 
birbirinden güzel şehirlerinden de bir önerim olacak: Mutluluk 
şehri Sinop… Sinop Türkiye’nin en kuzey ucunda, doğa harikası 
bir yarımadaya kurulmuş bir şehir. Ormanları, dağları, denize 
açılan balıkçı tekneleri, yağmuru, rüzgârı ve doğasıyla tipik bir 
Karadeniz şehri. Doğal güzellikleri ve tarihi yapısıyla dikkat çeken 
Sinop, yurdumuzun güzelliklerini keşfetmeniz için keyifli bir rota 
olacaktır.

Saygı, Özlem ve Minnetle…
Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 81. 
yıldönümünde büyük bir saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. O sadece 
Cumhuriyetimizin kurucusu değil; önderimiz, yol göstericimiz ve 
başöğretmenimizdi. 

Bu vesileyle gelecek nesillerin yetişmesinde çok önemli rol oynayan 
kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü de 
yürekten kutluyorum.

Keyifli uçuşlar.

2020 SUMMER SEASON TICKETS  
NOW ON SALE FOR TRAVEL LOVERS 
Dear Guests,
Let me begin by giving you the good news that we are already 
opened the much anticipated 2020 summer season tickets for sale. 
The first rule to finding affordable tickets is to make your travel 
plans in advance. If you would like to explore new cities and enjoy 
your vacation to the full in 2020, you can book in advance and as an 
early-bird, benefit from advantageous fares.

We have one more good news about our loyalty program Pegasus 
BolBol… Pegasus BolBol now has 5 million members. If you are yet 
to discover Pegasus BolBol which presents brand new infrastructure 
and features, I would certainly recommend that you register. You 
can sign up for Pegasus BolBol free of charge, simply using your 
mobile phone number over flypgs.com or mobile application, and win 
hundreds of BolPoints in every flight and redeem them as tickets or 
the additional service of your choice in return for your BolPoints.

Enjoyable Destinations as We Greet Winter
The winsome winds of summer give way to a calmer and 
more peaceful atmosphere with the arrival of autumn. I have 
recommendations befitting this season for you. The first one of 
these is Casablanca, the largest city of Morocco. If you are one 
of those who wish to meet autumn in a temperate geography, 
you may want to visit this city. Located on the brim of the Atlas 
Ocean, Casablanca creates a pleasant ambiance with its white-
washed houses and narrow streets resembling a maze. My second 
suggestion is Copenhagen, first city that comes to mind when 
it comes to simplicity, calmness and tranquillity. The capital of 
Denmark, Copenhagen is among the most popular destinations in 
Northern Europe and is pretty ideal for planning a 2-3 days trip. I 
recommend making the most of these two overseas destinations. 

I do of course have a recommendation from the amazing cities 
of our beautiful country for your travels in November: The City 
of Happiness Sinop… Sinop is located on the northernmost edge 
of Turkey, founded on a peninsula which is a wonder of nature. A 
typical Black Sea city with its forests, mountains, and fishing boats 
going out to the sea, rain, winds and nature. Drawing attention with 
its natural beauties and historic past, Sinop would be a pleasant 
route to explore the enticements offered by our country.

With Respect, Longing and Gratitude …
On the 81st anniversary of his parting, we commemorate our great 
leader Mustafa Kemal Atatürk with great respect, longing and 
gratitude. He was not only the founder of our Republic but also our 
leader, guide and head teacher. 

Hereby, I would like to cordially celebrate 24 November Teachers’ 
Day of our esteemed teachers who play a great role in raising future 
generations.

Enjoy your flight.
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0850 250 02 24

 - GERMANY TICKET LINE  069120063505
 - UK TICKET LINE  03333003500   

 - UK  0170060140
 - ITALY  0645226934   

 - SPAIN TICKET LINE  9 11123877 
HOLLANDA- NETHERLANDS  0 202626924

- NORWAY  21959265
- DENMARK  78774491

- SWEDEN  0 840308782
- UNITED ARAB EMIRATES 043578128

- LEBANON 01369869
- SWITZERLAND TICKET LINE 0445510018

- UKRAINE TICKET LINE 0800505510
- GEORGIA TICKET LINE 0322400040

- ROMANIA TICKET LINE 0213079175
- IRAQ (ERBIL) TICKET LINE 07508955020
- KOSOVO TICKET LINE PBX  038225810
- KAZAKHISTAN TICKET LINE 07508955020

- AUSTRIA TICKET LINE 012675322
 - ISRAEL TICKET LINE  037208299  

- KUWAIT TICKET LINE  22447709  
- BAHRAIN TICKET LINE  17212033 

- QUATAR TICKET LINE  44421807 / 44420961
AZERBAIJAN  0125980598 / 0705980598 / 0555980598 /0505980598 

- EGYPT TICKET LINE  01006038901 / 01000068070
RUSYA - RUSSIA TICKET LINE  +74996092878

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

  OUR AGENTS  

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

 - ITALY  0 645226934 (***)
UKRAYNA - UKRAINE  00 38 0800 505 510
ROMANYA - ROMANIA  00 40 21 307 91 75

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

 - KUWAIT  00 965 22447709
 - BAHRAIN  00973-38817488

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

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

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

ASPIRING ARTISTS MEET AT THE BASE

Hayat Tiyatroyla Ters Yüz Oluyor 
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TREND / HotwireTREND / Hotwire

“The master of light and shadow”, the Dutch painter Rembrandt van 
Rijn (1606-69) is commemorated with many exhibitions on the 350th 
anniversary of his death. Organized by Rijksmuseum in Amsterdam 
in cooperation with the Prado Museum in Madrid, the “Rembrandt-
Velázquez: Dutch & Spanish Masters” exhibition brings together 60 
artworks of the two important artists of the 17th century and can be 
visited until 19 January. The “Rembrandt and his Pupils” exhibition, 
which can be visited in the Museum of Fine Arts in Budapest until 
5 January, focuses on the aspect of the master artist as a teacher 
and the work of his pupils who were inspired by him, through the 
drawings and etchings from the museum collection.

THE YE AR OF REMBRANDT IN EUROPE 

AVRUPA’DA REMBRANDT YILI 

rijksmuseum.nl . mfab.hu
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Rembrandt, Self-Portrait with Baret and Golden Chain, 1654.
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EASTERN INSPIRATION IN LONDON
Now open at the British Museum, the exhibition entitled 

Western Art?”, focuses on the cultural and artistic interaction 
between the “Western”, Europe and North America, and the 
“Eastern”, North Africa and the Middle East spreading over 

Eastern representations in Western art, depicted between 
fantasy and reality, was created in collaboration with the 

of famous artists such as Eugène Delacroix, John Frederick 
Lewis and Frederick Arthur Bridgman, you can also see 
ceramics, photos, manuscripts, costumes, jewellery and the 
original illustrations prepared by Edmund Dulac for the  
1907 print of Arabian Nights

LONDRA’DA  

 
Lewis ve Frederick Arthur Bridgman da dahil ünlü  

 
  

 

britishmuseum.org 

TREND / Hotwire

Sponsorluğunu Standard Chartered Bank’ın üstlendiği ve Jack Ryan tarafından desteklenen sergi,  
26 Ocak’a dek Londra’daki Britanya Müzesi’nde ziyaret edilebilir.

The exhibition, sponsored by Standard Chartered Bank and supported by Jack Ryan,  
is at the British Museum in London until 26 January.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan LONDRA’ya haftanın HER günü her şey 
dâhil 54,99 USD’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to LONDON from İstanbul Sabiha Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY 
flights; all-inclusive prices start at 54,99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

Young Woman Reading (1880)  
by Osman Hamdi Bey

Harem Of The Sultan (top) by 
Antoine-Ignace Melling  

(1763-1831) has been reworked 
by Turkish artist Inci Eviner as 

Harem (still bottom), a video 
piece (creative commons  

and copyright Eviner)

Philippe-Joseph 
Brocard mosque 
lamp (1877), 
inspired by 14th 
century  
Egypt and Syria; 
French bottle, late 
1800s, in the Persian 
(late Safavid) style 
(V&A, IAM)
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As a pioneer of a new era in Turkish 
painting, the not so known world of Avni 

pieces of the artist’s work including his 

sketches and drawings, and his work as 
an art critic and photography artist are 

the archives of the artist which have been 

Sinan Fine Arts University Istanbul 

and the National Library, and the writings 

 

Türkiye’nin yeni mezun sanatçı platformu BASE, 
üçüncü defa sanatçı adaylarını sanatseverlerle 

buluşturuyor. 14-17 Kasım tarihleri 
arasında Beşiktaş Akaretler’deki Sıraevler’de 

gerçekleşen sergiye 20 şehirden 107 yeni 
mezun sanatçı adayı katılıyor. Küratörlüğünü 
Derya Yücel’in yaptığı BASE 2019’da resim, 
seramik, video, heykel, yerleştirme, fotoğraf, 

cam ve grafik tasarım da dahil pek çok 
farklı sanat dalından yapıtlar sergileniyor. 

Kariyerinin başındaki sanatçı adaylarının farklı 
disiplinlerdeki 119 yapıtını bir araya getiren 
sergi, ayrıca uzman konuşmacıları ağırlayan 

“BASE Talks”a da ev sahipliği yapıyor.
base.ist

Aspiring Artists  
Meet at the BASE

BASE, the new graduate artists’ platform of 
Turkey, is presenting aspiring artists to art 
lovers for the third time. 107 new graduate 

artists from 20 cities will be taking part in the 
exhibition to be held between 14-17 November 

in Sıraevler in Akaretler, Beşiktaş. Curated by 
Derya Yücel, BASE 2019 features artwork of 

various branches including painting, ceramic, 
video, sculpture, installation, photography, 

glass and graphic design. Bringing together 
119 works of aspiring artists at the start of 
their career, the exhibition also hosts “BASE 
Talks” featuring speakers who are experts in 

their fields.sakipsabancimuzesi.org

1 Kırmızı Kitaplı Otoportre,  
Belkıs & Erdal Aksoy Koleksiyonu

2 Harika Sirel Lifij’in Portresi, 1922, 
Ayten & İ. Şazi Sirel Koleksiyonu

2

1

Ebru Bulut

Yelda Kaya
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A special selection of the photos from 

daily life, is on display at Büyükada. 

part of the people’s lives on Princes’ 

the Princes’ Islands, in cooperation with 

 

 

20. yüzyılın en etkili sanatçılarından 
Andy Warhol, 7 Kasım’dan itibaren 

İstanbullu sanatseverlerle buluşuyor. 
“Marilyn Monroe”, “Campbell Soup” 

ve “Flowers” gibi ünlü çalışmaların da 
içerisinde olduğu 90 orijinal Warhol 

eserini bir araya getiren sergide, ayrıca 
Pop Art sanatının öncü isimlerinden 

Keith Haring, Roy Lichtenstein, James 
Rosenquist ve Robert Indiana’nın  

Türkiye’de ilk kez sergilenen 40 orijinal 
eseri ile Türk Pop Art temsilcilerinin 

eserleri de yer alıyor. Begüm Alkoçlar’ın 
küratörlüğünde, McArt.ist’in desteğiyle 

gerçekleşen sergi, 29 Mart’a kadar 
Maslak’taki UNIQ Expo’da görülebilir. 

uniqistanbul.com/venue/uniqexpo

Warhol in Istanbul
Andy Warhol, one of the most influential 
artists of 20th century, will be presented 

to Istanbulite art lovers as of 7 November. 
Bringing together 90 original works by Warhol 
including “Marilyn Monroe”, “Campbell Soup” 
and “Flowers”. The exhibition also features 

artwork of Pop Art’s leading names such 
as Keith Haring, Roy Lichtenstein, James 

Rosenquist and Robert Indiana with  
40 original artworks to be exhibited in Turkey 
for the first time as well as those of Turkish 

Pop Artists. Curated by Begüm Alkoçlar, 
the exhibition which is organised with the 
support of McArt.ist can be seen in  UNIQ 

Expo in Maslak until 29 March. 

adalarmuzesi.org

PRINCE S ISL ANDS 
FROM THE LENS OF 
SÉ BAH & JOAILLIER



Smile
all
the 
stay.

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

All our hotels are in dreamlike settings, but if we can go the extra step, rest assured that  
we have what it takes to surprise you, over and over again, so you’ll keep wondering what’s next?
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Parçadan Bütüne
Bozlu Art Project’te daha önce “Brüt Katmanlar” 
ve “Demolition” başlıklı sergilerini açan Semih Zeki, 
son sergisi “Autopoiesis” ile aynı mekânda yeniden 
sanatseverlerle buluşuyor. Adını, psikoloji, toplum 
bilimleri ve mimari gibi alanlarda, kendini sürekli 
kendi parçalarından yeniden üretme anlamında 
kullanılan bir kavramdan alan sergide sanatçı, mimari 
yapıların statikliğinden sistemin dinamikliğine doğru 
bir geçişe odaklanıyor. Sergiyi 5 Kasım-14 Aralık 
tarihleri arasında İstanbul, Şişli’deki Bozlu Art Project 
Mongeri Binası’nda görebilirsiniz.
bozluartproject.com

From the Part to the Whole
Following his exhibitions titled “Paper Works” and 
“Demolition” in Bozlu Art Project, Semih Zeki is 
meeting art lovers again in the same venue with 
his latest exhibition entitled “Autopoiesis”. The 
exhibition, which is named after a concept is used to 
define constant recreation of the embodiment with 
parts of its own in psychology, social sciences and 
architecture, focuses on a transition from the statics 
of architectural constructs to the dynamics of the 
system. You can visit the exhibition from 5 November 
to 14 December at Bozlu Art Project in the Mongeri 
Building in Şişli, Istanbul.

Divan, Kişverî, 15-16. yüzyıllar / centuries

The exhibition entitled “Memories of Humankind: Stories from the Ottoman Manuscripts”, 
which approaches the daily living of a multi-lingual and multi-cultural society, their perception 
of the universe, gender and sexuality based on Ottoman manuscripts shaped in a world of 
collective literacy, also questions the morphing of literacy following the wide spread use of the 
printing press. 

The exhibition brings together Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi, the Ottoman Ambassador 

found time to copy manuscripts while on duty and many others, can be visited until 25 July at 

Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi’yi, esere 

nicelerini bir araya getiren sergi, 25 Temmuz’a 

iae.org.tr

TO REMEMBER …

UNUTMAMAK 
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23rd Istanbul Theatre Festival program is opening its doors to different staging 
methods, and new experiences in which the audience becomes a character in the 
play or an interactive part of it. 

The play that rereads mythology, stages the tragedy of the people of our day with a 
poetic action-setting. Staged by Ultima Vez, the famous Flemish dance company, 
“Traptown”, which blends dance, music and videos is an extraordinary dance 

companies of Russia, is “The Circus” musical which is empowered by dreams and 

Théâtre de la Ville Paris is getting ready to stage the “Ionesco Suite” which is a 
bold and creative interpretation of the Ionesco texts. 

tiyatro.iksv.org

 

 
 

L I F E  I S  T U R N I N G  U P S I D E  D O W N  
WITH THE ATRE

Aygaz-Opet-
Tüpraş ana 
sponsorluğunda 
gerçekleşen  
festivalin 
programında 
panel, söyleşi ve 
atölye çalışmaları 
da yer alıyor. 

Sponsored 
mainly by  
Aygaz-Opet-
Tüpraş,  
the festival’s 
program features 
panels, talks and 
workshops. 

Traptown Ionesco Dosyası

IO

Sirk Yevgeni Onegin
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Winner of many important literary prizes, German 
author Moritz Rinke’s “Westend” puts forth the comedy 
of individual tragedies through the relationships and 
conversations of four people who come together years later. 

dasdas.com.tr

PAND ORA’S B OX

PANDORA’NIN KUTUSU

Sergey Rahmaninov tarafından 
bestelenen “Aleko” operası, nehrin 
kenarına çadırlarını kuran bir grup 
çingenenin hayatını konu ediniyor. 
Onlara katılmak için şehir hayatını 
bırakan Rus genci Aleko ile çingene 
kızı Zemfira’nın trajik aşkının anlatıldığı 
eser Rusça seslendiriliyor. Librettosu 
Puşkin’in “Çingeneler” şiirinden 
uyarlanan ve İstanbul Devlet Opera ve 
Balesi tarafından sahnelenen “Aleko” 
15 ve 16 Kasım’da İstanbul, Kadıköy 
Süreyya Operası’nda izlenebilir.
operabale.gov.tr

Among Gipsies
Composed by Sergei Rahmaninov, 
the opera “Aleko” is about the lives of 
a group of gipsies who have set their 
tents by the banks of a river. The 
opera depicting the tragic love story 
of Aleko, Russian young man who 
leaves the city life to join them and 
the gypsy girl Zemfira, is performed 
in Russian. With a libretto adopted 
from the “Gypsies” poem of Pushkin 
and staged by Istanbul State Opera 
and Ballet, “Aleko” can be seen at the 
Süreyya Opera House in Kadıköy on 
November 15-16.

Müjdat Gezen’in yazıp yönettiği 
“Pera Müzikali” İstanbul’daki eğlence 
hayatının dününü ve bugününü tiyatro 
sahnesine taşıyor. Gezen’in yanı sıra 
Cüneyt Arkın, İlhan Daner, Kayhan 
Yıldızoğlu ve Gönül Yazar da dahil 
ünlü isimlerin başrolü paylaştığı ve 
Melihat Gülses, Melike Demirağ, Ayben 
Erman, Sevcan Orhan, Yener Çevik 
ve Pelin Alptekin de dahil konuk ses 
sanatçılarını ağırlayan müzikal, 17 
ve 24 Kasım’da İstanbul, Maslak TİM 
Show Center’da seyirciyle buluşuyor.
operabale.gov.tr

Entertainment in 
Istanbul
Written and directed by Müjdat 
Gezen, “Pera Musical” puts the past 
and present of the entertainment 
world in Istanbul on stage. Besides 
Müjdat Gezen, starring also Cüneyt 
Arkın, İlhan Daner, Kayhan Yıldızoğlu 
and Gönül Yazar, and vocalists such 
as Melihat Gülses, Melike Demirağ, 
Ayben Erman, Sevcan Orhan, Yener 
Çevik and Pelin Alptekin as guest 
vocal artists, the musical can be 
seen at the, Maslak TİM Show Center 
in Istanbul on 17 and 24 November.





28 PEGASUS _
 

TREND / Hotwire

Since 2008, Sustainable Living Film Festival (SLFF) is striving to raise 
awareness for a better understanding of the concept of sustainability with 
inspiring stories gathered from different parts of the world. To be held this 

French Cultural Centre, the festival presents a selection of movies conveying 
issues including climate change, social entrepreneurship, right for shelter and 
housing, local economy, sustainable forestry and production, tourism, child 
labour, responsible supplier chain and peace. Alongside free screenings, the 
festival also features talks and musical performances.

surdurulebiliryasam.org

F O R  A  S US TA I NA B L E  WO R L D

Beyazperdede  

İlk kez 2011 yılında, İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi öncülüğünde hayata 
geçen Uluslararası Suç ve Ceza Film 

Festivali, dünyanın dört bir yanından adalet 
temalı filmleri seyirciyle buluşturuyor. 
Bu yıl 22-28 Kasım tarihleri arasında 
gerçekleşecek festivalde gösterimler, 
Beyoğlu Sineması ile Nişantaşı City’s 
salonlarında yapılıyor. Hukuk, adalet, 

demokrasi ve insan haklarının akademik 
olarak farklı disiplinler ve sinema sanatı 

açısından tartışıldığı festival kapsamında 
düzenlenen “Altın Terazi Uzun Metraj Film 

Yarışması”nın jürisine ise oyuncu Zuhal 
Olcay başkanlık yapıyor.

icapff.com

Justice for All on the 
Silverscreen 

Brought to life for the first time in 2011, 
pioneered by the Istanbul University 

Faculty of Law, International Crime and 
Punishment Film Festival presents justice 

themed movies from all over the world 
to its audience. To be held on 22-28 

November this year, the festival movies 
will be screened in Beyoğlu and Nişantaşı 
City’s Cinemas. Held within the scope of 
the festival which discusses law, justice, 
democracy and human rights from an 
academic perspective through various 
disciplines and the art of cinema, “The 

Golden Scales Feature Length Film 
Competition” jury is led by actress  

Zuhal Olcay.

Beyazperdede
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ASFALTIN KRALLARI (LE MANS’66)

F O R D  V  F E R R A R I

Charlie’nin Melekleri
1970’li yılların ünlü televizyon 
dizisi, yeni bir kadro ve senaryo 
ile beyazperdeye geri dönüyor. 
Gizemli Charles Townsend için 
çalışan melekleri yeni seride Kristen 
Stewart, Naomi Scott ve Ella 
Balinska canlandırıyor. Elizabeth 
Banks’in hem Bosley rolünü 
üstlendiği, hem de yönetmen 
koltuğunda oturduğu filmin 
çekimlerinin bir kısmı İstanbul’da 
gerçekleştirildi. Film, 29 Kasım’dan 
itibaren vizyonda!

Cep Herkülü:  

Dünya spor tarihine adını altın harflerle 
yazdıran efsanevi halterci Naim 
Süleymanoğlu’nun hayat hikâyesi, 22 
Kasım’da beyazperdeye geliyor. 47 
dünya rekoru kıran, üç altın olimpiyat 
madalyası ve sayısız şampiyonluk 
kazanan Süleymanoğlu’nu, “Daha” 
filmiyle geçtiğimiz yıl Sinema Yazarları 
Derneği’nin (SİYAD) “Umut Vaat 
Eden Erkek Oyuncu” ödülünü alan 
Hayat Van Eck canlandırıyor. Özer 
Feyzioğlu’nun yönettiği “Cep Herkülü: 
Naim Süleymanoğlu”nun senaryosu 
Barış Pirhasan’a, müzikleriyse Fahir 
Atakoğlu’na ait.

Charlie’s Angels
The famous TV series of the ‘70s, 
is making a comeback to the 
silver screen with a new cast and 
screenplay. The angels working for 
the mysterious Charles Townsend 
are portrayed by Kristen Stewart, 
Naomi Scott and Ella Balinska 
in the new series. Some scenes 
of the movie, in which Elizabeth 
Banks does not only play Bosley 
but also directs, were shot in 
Istanbul. The movie will be in 
theatres on 29 November!

Pocket Hercules:  

Gilding his name to the world sports 
history, the legendary weight lifter 
Naim Süleymanoğlu’s life story 
is coming to the theatres on 22 
November. Süleymanoğlu, who broke 
47 world records, won three Olympic 
golds and countless championships, 
is portrayed by Hayat Van Eck, who 
got the Cinema Writers Society’s 
(SIYAD) “Promising Male Actor” 
award with the movie, “Daha”. 
Directed by Özer Feyzioğlu, “Pocket 
Hercules: Naim Süleymanoğlu”s 
screenplay is written by Barış 
Pirhasan and its soundtrack is 
composed by Fahir Atakoğlu.
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Pakize
Tanzimat romanı geleneğine bağlı bir şekilde 

evlilik, Batılılaşma, eğitim, kadının özgürleşmesi 
de dahil dönemin önemli konularını tartışan kitap, 
yirmili yaşlarındaki Pakize’nin gazetede kadınlar 

ve aşka dair bir makale okumasının ardından 
hayatının nasıl değiştiğine odaklanıyor. Behice 

Ziya Kollar’ın yazdığı ve 1895 yılında Maarif 
dergisinde tefrika edilen kitap, Mustafa Akay 

tarafından Latin harflerine aktarılmış.
press.ku.edu.tr

Pakize 
True to the Tanzimat literary tradition discussing 

important issues of the period like marriage, 
westernisation, education, and freedom of 

women, the book focuses on how the life of the 
twenty year old Pakize changes after reading a 
column in the newspaper on women and love. 
Penned by Behice Ziya Kollar and printed as a 

serial in the Maarif magazine in 1895, the book 
was transliterated by Mustafa Akay.

Why does a paper clip bend and a razor 
blade cut even though both are made of 
steel? Why is glass transparent? Why do 
people hate cement but envy jewellery? 
Why does chocolate taste this good? In his 
“Royal Society Winton Prize for Science 
Books” winning book, Professor Mark 
Miodownik, deemed by Times as one of the 

us to the inner world of materials on which 
civilisation was built upon. Focusing on the 
invention stories of miraculous materials 
that shaped our lives from paper to cement, 
porcelain to foam, steel to glass, and the role 
of humans’ creative skills, the book has been 
translated into 20 languages. The book arrives 
in Turkish courtesy of Selen Ak.

neden bükülür ama jilet keser? Cam neden 

mücevherlere özenilmesinin sebebi nedir? 

Times

eserinde bizi medeniyetin üstüne kurulu 

domingo.com.tr

S T U F F 
MAT TER S

 

Emre Saraçoğlu’nun ikinci romanında, eski bir 
İstanbul köşkünde bir araya gelen Yeşilçam’ın 

sönmüş yıldızlarından Handan Leyla ile 
satmayan aşk romanları kaleme alan bir yazar, 
Türk sinemasının parlak günlerine, pırıltı anlara, 
unutulmaz aşklara ve herkesin zihnine yazılmış 

repliklere uzanan bir yolculuğa çıkıyor.
dogankitap.com.tr

The Radio is Playing Our Song
In the second novel of Emre Saraçoğlu, Handan 

Leyla, one of the old stars of Yeşilçam, and 
an author who pens non-selling books, come 

together in an old mansion in Istanbul and 
set out on a journey that takes us back to the 
heyday of Turkish cinema, to those dazzling 

moments, unforgettable love stories and lines 
inscribed in our minds.

kib d d
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The new books in “What’s the Big Idea?” 
series for children aged 8 and over, written 

for children, What is Violence? and Do I 
have the Right to Hit Others? draw attention 

violence on children. Some of the questions 
forming the backbone of the books and toying  
with young children’s minds are: When do 
you resort to violence? Do you have a reason 
to fear others? How do you understand you 
are going to be violent? What does violence 
serve? Illustrated by Anne Hemstege, the two 
new books were translated into Turkish by 

Barbunya Prensesi
Gözlerini bir barbunya tanesinin içinde dünyaya 

açan Barbunya Prensesi, önceleri masmavi 
gökyüzünün altında, yemyeşil saçlarıyla 

mutluyken zamanla başkalarının özelliklerini 
daha çok önemsemeye başlıyor ve günden 
güne etrafındaki güzellikleri görmez oluyor. 
Ancak bir gün, hep gözünün önünde olan bir 

şey, ona yaşadığı yerin eşsizliğini ve kendisinin 
ne kadar özel olduğunu hatırlatıyor. Mine 

Pöge’nin kaleme aldığı kitabı Elif Balta Parks 
resimlemiş.

ithaki.com.tr

Kidney Bean Princess
Opening her eyes to the world in a kidney bean 

pod, Kidney Bean Princess who was initially 
happy underneath the clear blue sky with her 
lush green hair, starts paying more and more 

attention to what others have and slowly 
looses awareness of the beauties around her. 
However, one day something just right under 

her nose reminds her of the uniqueness of the 
place she lives in and how special she truly is. 

Written by Mine Pöge, the book is illustrated by 
Elif Balta Parks. However, one day something 
just right in front of her nose reminds her of 
the uniqueness of the place she lives in and 

how special she truly is. Written by Mine Pöge, 
the book is illustrated by Elif Balta Parks.

B b P i

 ve 

tudem.com

T WO NEW B O OKS FROM 
TH E  “ WHAT IS THE  
B IG  IDE A?” SERIE S

udem.com

W B O OKS FR
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One of the greatest literary meet-ups of Turkey, the 38th International Istanbul 
Book Fair will be held at the TUYAP Exhibition and Convention Centre on 
2-10 November  2019. Over 800 publishing houses and NGOs from Turkey 
and abroad will be taking part in the fair where authors will be meeting their 
readers in cultural events such as panels, talks, poetry recitals and children’s 
workshops and autograph sessions.

This year, themed as “Generation of 50s in our Literature”, the fair features 
panels and talks on the impact of the 50s generation on cinema, writing, 

storytellers, has been selected as the Guest of Honour” by the TÜYAP Cultural 
Fairs Consultation Council this year. Throughout the event, he will participate 
in various panels and talks about his life and work.

Nobel Edebiyat Ödülleri 
Sahiplerini Buldu
Dünyanın en prestijli edebiyat ödülünün 
2018 ve 2019 yılı sahipleri, 10 Ekim’de 
Stockholm’deki İsveç Akademisi’nde 
düzenlenen bir törenle açıklandı. Geçtiğimiz 
yıl cinsel taciz iddiaları sebebiyle verilmesi 
ertelenen 2018 Nobel Edebiyat Ödülü’nü Leh 
yazar Olga Tokarczuk alırken, bu yılki ödülün 
sahibi de Avusturyalı yazar Peter Handke oldu. 
Her iki yazarın da Türkçeye çevrilmiş eserleri 
bulunuyor.
nobelprize.org/prizes/literature

Nobel Prizes in Literature 
were Awarded
The 2018 and 2019 award-winners 
of the most prestigious literary prize 
of the world were announced with 
a ceremony held at the Swedish 
Academy, Stockholm on 10 October.  
While the 2018 Nobel Prize in 
Literature, which was suspended due 
to a sexual assault scandal last year, 
was awarded to the Polish author Olga 
Tokarczuk, this year’s prize went to the 
Austrian Peter Handke. Both authors 
have works translated into Turkish.

ISTANBUL B O OK FAIR STARTS

istanbulkitapfuari.com
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The fall concerts of Tekfen Philharmonic conducted by Maestro 
Aziz Shokhakimov features as a soloist one of the most prominent  
performers of our day, the young clarinet player Sebastian Manz. The 

instruments ensemble Variation5. Manz meet his audience in Ankara 

tekfen.com.tr

THE STAR OF CL ARINET 

KLARNET YILDIZI 

 

Kusursuz tekniği, ritmik duyarlılığı 
ve hayranlık uyandıran stiliyle 
kastanyeti büyük konser salonlarına 
taşıyan Lucero Tena ve kuşağının 
en başarılı arp virtüözlerinden biri 
olarak gösterilen Xavier de Maistre, 
23 Kasım’da Cemal Reşit Rey Konser 
Salonu’nda bir araya geliyor. Bu özel 
buluşmada ikili, Fransız arpistin 
“İspanyol Serenatları” albümünden 
örnekler sunacak. 
crrkonsersalonu.ibb.istanbul

Spanish  
Serenades 
Lucero Tena, who brings 
castanette to the big concert 
halls with her flawless technique, 
rhythmic sensitivity and admirable 
style, and Xavier de Maistre, shown 
as one of the most acclaimed 
harp virtuosos of his generation, 
will meet at Cemal Reşit Rey 
Concert Hall on 23 November. In 
this special meeting, the duo will 
perform compositions from the 
French harpists’ album, “Spanish 
Serenades”. 

Geniş ve seçkin repertuvarıyla 
dikkat çeken piyanist Yeol Eum Son 
ile klasik ve romantik dönemlerin 
sevilen aryalarını yorumlayışı ile 
büyük beğeni kazanan Jay Yang, 7 
Kasım’da İstanbul Lütfi Kırdar Kongre 
ve Sergi Sarayı’nda Borusan İstanbul 
Filarmoni Orkestrası’nın (BİFO) konuğu 
oluyor. BİFO’nun onursal şefi Gürer 
Aykal’ın yöneteceği konserde Mozart 
yapıtlarından bir seçki, 24. Piyano 
Konçertosu ve “Exsultate, Jubilate” adlı 
motet sahneleniyor. 
borusansanat.com 

A Rendez-Vous  
With Mozart 
Drawing attention with her expansive 
and select repertory, Yeol Eum Son 
and Jay Yang, who received wide 
acclaim for her interpretations of the 
classical and romantic period arias, 
are the guests of Borusan Istanbul 
Philharmonic (BIFO) at the Lütfi Kırdar 
Convention and Exhibition Centre 
on November 7. In the concert to be 
conducted by Gürer Aykal, the honorary 
maestro of BİFO, a selection from 
the compositions of Mozart, the 24th 
Piano Concerto and the motet entitled 
“Exsultate, Jubilate” will be performed. 



Kasım Sayısı Bayilerde!
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WHI CH  ON E  IS  
YOUR C IT Y?

 HAZIRLAYAN / COMPILED BY:  HANDE ÇETİN ONGUN

[ TAY F U N  Ö K T E M  -  B A R S E L O N A ]

Barcelona is literally a city of life 
in the real sense of the word.  Its 
coast, the joy of living it instills in 
you, being intertwined with art, 
offering different eating and drinking 
alternatives and the Mediterranean 
warmth it evokes are among the 
features that attracts me the most.

Kentin içinde, sahil şeridinde, 
La Barceloneta’da ve Eski 
Kent’te yürüyüş yapmaktan 
çok keyif alırım. Buralarda 
hiçbir şey yapmadan saatlerce 
yürüyebilirsiniz. Meydanları çok 
özeldir, saatlerce oturup hiç 

sıkılmadan gelen geçeni izleyebilirsiniz. Konaklamak 
içinse sahilde yer alan ve her odası sanatla dekore 
edilen Hotel Arts Barcelona’yı tercih edebilirsiniz. 

I enjoy walking around the city, the coastline, La 
Barceloneta and the Old Town. You can walk around 
for hours without doing anything. It’s squares are quite 
special, you can sit and watch people passing you by 
for hours on end. And as for accommodation, you may 
prefer Hotel Arts Barcelona located on the shore, each 
room of which is artfully decorated. 

Yalnızca Barselona’nın değil, 
İspanya’nın da en ünlü kapalı 
pazarı olan Mercat de La 
Boqueria her türlü alışverişi 
yapıp yemek yiyebileceğiniz 
bir yerdir. İnsana mutluluk 
ve keyif verir. Barselona tabii 

yemekleriyle de öne çıkan bir kent. Çok enteresan 
yemekleri de vardır, mesela közde pırasa. 

Mercat de La Boqueria, where you can do all kinds 
of shopping and eat out, is the famous indoor 
marketplace of not only Barcelona but Spain. It gives 
you happiness and pleasure. Of course, Barcelona is 
a city that also stands out with its food. It has very 
interesting dishes, for instance roasted leek. 

Yemek yerken ya da bana Beyoğlu’nu anımsatan La 
Rambla’da yürürken çok mutlu olurum. Gaudi’nin hayatını 
adadığı ve tamamlayamadan vefat ettiği ünlü yapıtı La 
Sagrada Familia’yı her ziyaretimde mutlaka gezerim. 
Şehirdeki Gotik bölgenin (Barri Gotic) yapıları ve dokusu 
çok enteresandır.

I’m very happy when I’m eating or walking down La 
Rambla which reminds me of Beyoğlu a lot. When I 
arrive in the city, I always visit La Sagrada Familia, the 
building which Gaudi dedicated his life to but could not 
see the completion of. The buildings and the texture 
of the Gothic section of the city (Barri Gotic) is quite 
interesting.



Çalışanlarınıza ve Müşterilerinize CarrefourSA’dan
Alışveriş Çeki, Kurumsal Hediye Kart veya

Elektronik Kart hediye edin.

Onlara elektronikten gıdaya, tekstilden mobilyaya 
kadar istediği ürüne uygun fiyata sahip olma özgürlüğünü yaşatın.

kurumsalsatis@carrefoursa.com

444 10 00 // 0 216 655 16 06
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THE REMEDY OF AU TISM 
IS E ARLY DIAGNOSIS AND 
SPE CIAL EDUCATION

tohumotizm.org.tr . voonka.com

Voonka Pazarlama Direktörü Hande Yalçın 
ve Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü  
Betül Selcen Özer

Voonka Marketing Director Hande Yalçın 
and Tohum Autism Foundation General 
Manager Betül Selcen Özer
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FISHER S WERE AF TER THE BIG FISH
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dkm.org.tr . odtudedoga.org

NAT U R E  F O R  YOU TH  
AND CIT Y



Live like a king
Enjoy a 5-stars experience of well-being and luxury facing the Mediterranean sea
brought to you by Les Ambassadeurs Hotel, Casino and Marina in Kyrenia, Cyprus.

Kyrenia, Cyprus  I  +90 548 874 77 77
www.lesambassadeurs.net
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Mobil Trendler 
Mobilefest’te
Mobil uygulama ekosisteminin ilk fuarı olan 
Mobilefest, mobil uygulamalar başta olmak 
üzere, servis, hizmet ve altyapı sağlayıcıları, 
uygulama marketleri, IOT, mobil cihazlar ve 
dijital servisleri bir araya getiriyor. 21-24 
Kasım tarihlerinde Yenikapı Avrasya Gösteri ve 
Sanat Merkezi’nde düzenlenen fuar, lansman, 
yarışma, çekiliş, atölye ve diğer özel içeriklerle 
60 binden fazla ziyaretçiyi ağırlamaya 
hazırlanıyor.
mobilefest.net

Mobile Trends at Mobilefest
Mobilefest, the first fair of the mobile application 
ecosystem, brings together not only mobile applications 
but maintenance, service and infrastructure suppliers, 
application markets, IOT, mobile 
devices and digital services.  To 
be held on 21-24 November 
at the Yenikapı Avrasya 
Show and Art Centre, the 
fair is getting ready to host 
more than 60 thousand 
visitors with launches, 
competitions, workshops and 
other special content.

Under the brand name Sahidey, producing totally 
handcrafted wooden jewellery and kitchen utensils 

colours and textures such as walnut, boxwood and cherry.

Each tree has a different texture, in a sense, a different 
character. What’s best is that each thing I produce is 

plate, a salad bowl or an earring lead people to ask 

products which uses natural materials in order to keep 

Z-Mix stores.  

WO O D  AT I T S  M O S T  NAT U R A L

Mobilefest
he mobile application 
r not only mobile applications 
nd infrastructure suppliers, 
obile
.  To 
r

nd 



Çağrı Merkezi: 0850 808 2 101       iletisim@a101.com.tr       www.a101.com.tr
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Setting out with a special theme each year, the important 
gastronomy meeting, Gastromasa  focuses on “Inspiration” this 
year, one of the most important elements of creativity. In the 5th 

of the gastronomy industry and gastronomy lovers, famous chefs 
representing world cuisines, will share the ingredients that inspire 
them with the visitors through special presentations. 

During the conference Albert Adria, who is deemed to be the best 
cake chef of the world; Albert Raurich “The most important Asian 
cuisine chef outside Asia”; Andreas Caminada, the youngest chef 
in the world to have 3 Michelin Stars; the famous chocolatier chef 

Luis Aduriz, Gert de Mangeleer, Elena Arzak, Gaston Acurio, 
German Martitegui, Cristina Bowerman, Alexandre Couillon, 
Patrick Roger, and Aitor Arregi are among the 20 famous chefs to 
give speeches.

This year, the chefs and foreign guests of Gastromasa, which will 
be held in Istanbul Haliç Convention Centre on 30 November, will 
visit Adana and Gaziantep within the scope of the local cuisine 
visits made prior to the conference.

Milano’nun güneybatısındaki sevimli Alba 
kasabası her yıl Ekim ayının başından Kasım 
sonuna dek hafta sonları özel bir fuara ev 
sahipliği yapıyor. Bu yıl 89. kez düzenlenen 
Beyaz Trüf Mantarı Fuarı (Fiera del Tartufo), 
İtalyan mükemmeliyetçiliği ile yüksek 
gastronomiyi birleştiriyor. Langhe, Roero 
ve Monferrato ormanlarında toplanan trüf 
mantarları için düzenlenen açık artırma 
dünyanın dört bir yanından ünlü şefleri 
kendisine çekiyor. 
fieradeltartufo.org

Hunt For Truffle 
Every year, the endearing town of Alba, 
to the southwest of Milano, hosts a 
special fair every weekend starting at
the beginning of October until the end
of November. The 89th White Truffle
Mushroom Fair (Fiera del Tartufo)
combines Italian excellence with
high gastronomy. The auction for the
truffle mushrooms, collected in the 
Langhe, Roero and Monferrato forests, 
is a magnet for renowned chefs from
all over the world. 

Mangeleer, Elena Arzak, Gaston Acurio, German Martitegui, Cristina 
Bowerman, Alexandre Couillon, Patrick Roger, Aitor Arregi de dahil 

ziyaret ediyor.
gastromasa.com.tr

Pierre Marcolini Andreas Caminada Gaston Acurio Janice Wong Albert Adria Albert Raurich
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PUMPKIN AND  
GINGER S OUP

Malzemeler
150 gram balkabağı,
2 parça taze zencefil,
3-4 adet havuç, 3 dal 
kereviz sapı ve 1 adet 
kereviz, 3 diş sarımsak,
2 soğan, 1-2 bardak 
su ya da et/tavuk 
suyu, 1 yemek kaşığı 
zeytinyağı, tuz, kimyon, 
karabiber (dileyenler 
köri de ekleyebilir). 

Ingredients
150 g pumpkin,  
2 pieces of fresh ginger, 
3-4 carrots, 3 celery 
stalks and 1 celeriac,  
3 cloves of garlic,  
2 onions, 1-2 cup of 
water or meat/chicken 
broth, 1 tbsp olive 
oil, salt, cumin, black 
pepper (you may add 
curry if you wish). 

Soğanları küp küp 
doğrayın. Bıçak 
yardımıyla 
hafifçe 
ezdiğiniz 
sarımsakla 
birlikte 
pembeleşinceye 
kadar kavurun. 
Daha sonra 
doğranmış 
balkabağı, 
havuç, kereviz 
ve kereviz 
saplarıyla baharatları 
ilave edip sotelemeye 
devam edin. 1-2 
bardak su ya da et/
tavuk suyu ekleyip 
sebzeler pişince 
karışımı blender’dan 
geçirin.

Dice the onions. 
Adding the 
garlic you 
have slightly 
crushed with 

the help of a 
knife, sauté them 

until they turn golden 
brown. Add the 

sliced pumpkin, 
carrots, 
celeriac 

and celery 
stalks, and the 

spice then continue 
sautéing. After adding 
1-2 cups of water 
or the meat/chicken 
broth, cook until the 
vegetables are ready 
and puree the mixture 
using a blender. 
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[ C E L İ L  N A L Ç A K A N ]

 Zülfikar

“MY JOB IS NOT BEING A CELEBRITY, I’M AN ACTOR” 

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

Mühendislik, turizmcilik ve oyunculuk… Siz de farklı bir alandaki 
eğitimini bırakıp oyunculuğa gönül verenlerdensiniz. Oyunculuk 
maceranız nasıl başladı?

Okul bittikten sonra?

“This is Us” adlı ABD yapımının uyarlaması “Bir Aile Hikâyesi”nde bir 
aile babasını canlandırdınız son olarak. Bu proje nasıl şekillendi?

Engineering, tourism and acting… You are one of those who’s left their 
academic studies in a different field and set their heart on acting. Can 
you tell us how your acting adventure began?

And when the school was over?

Finally, you portrayed a family man in “Bir Aile Hikayesi” which was 
adapted from an American production called “This is Us”. How did this 
project take shape?

PORTRE / Portrait
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Cem 
 

Dizi üç farklı zaman aralığında geçiyordu. Bu 
atmosferi yaratmak konusunda nasıl bir iş çıkarıldığını 
düşünüyorsunuz?

Bu sezon da “Üçü Bir Arada” oyunuyla sahneye çıkmaya 
devam ediyorsunuz? Oyun nasıl gidiyor?

Yakın zamanda bir film projeniz var mı?

Cem 
 

The series had three different periods as backdrops. 
What do you think of the way they depicted them?

This season, you are continuing with “Üçü Bir Arada” 
(Three-in-one) on stage. How is it going?

PORTRE / Portrait

“Bir maç 

Barselona’ya 
gitmeyi, 

görmeyi 
isterim.”

“I would like to visit 
Barcelona in football 
season, and I also 
want to see Prague and 
Casablanca.”

Üçü Bir Arada

Poyraz Karayel Bir Aile Hikâyesi
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and in December we’ll be in Germany. We become all 
the more happier reaching as many people as we can.
Do you have an upcoming movie project?
Not at the moment. A time comes and many good 
movies are produced. You need to ride that wave. I 
think I’m past the age of doing something just for 
the sake of doing it. I’m 41. Whatever I’m going to do 
from now on will, leave a carbon footprint after me in 
this world. For 19-20 year olds, playing a part in a bad 
movie would be an experience for them, and I would 
advise them to act in as many roles as they can. After a 
certain point, you are remembered with what you do.
You say from now on. Are there roles that you would like 
to portray?
They say people make plans and God laughs at them 
from up above. It’s up to him. I have kind of resigned 
myself to fate. I had the chance to work with good 
directors and partners all this time. I believe when you 

When you took up academic studies in a field so as not to 
upset your family, did you believe in your heart of hearts 
one day you’d be acting?
I always did. Fame is like the toothpaste taped to the 
side of 20 kg detergent packs in the markets. What 
matters is your profession. My job is not “being a 
celebrity”, it is acting. You shouldn’t give fame much 
credit. I’m doing my job and I’m happy as long as I do 
it. And I think that when I’m happy, the audience feels 
it too. I have a comfortable and relaxed life. Although 
not many, I have friends I love, my family, my dog… 
I’m happy with all of that.
We know that you have a fear of flying. How does this 
effect your travel plans?
Even though I’m afraid, I go on board and travel far 
and wide. I visit my hometown Sivas from time to time. 

and I like going to Cunda and Küçükköy. I really love 
Mount Ida. Actually, it has lately grown even more 
on me, not only the mountain but also its trees. In the 
end, a love of nature is not a political thing. I want the 
nature and the natural balance in these places to be 

to visit Barcelona in football season, and I also want to 
see Prague and Casablanca. 

Bu yaşımdan sonra, diyorsunuz. Şunu da oynasam diye 
içinizden geçirdiğiniz roller var mı?

Ailenizi kırmamak için farklı bir eğitim alırken bir gün 
yine de bu işi yapacağınıza inanıyor muydunuz?

Uçmaktan korktuğunuzu biliyoruz. Bu sizin seyahat 
planlarınızı nasıl etkiliyor?

“Bir Aile Hikâyesi, Perihan Abla, Bizimkiler, Süper Baba’nın 
devamı gibiydi... Yıllar önce kaybettiğimizi sandığımız ancak 

kaybetmediğimiz naif duyguların külünü üfledik sadece.”

NAIVE FEELINGS
“Bir Aile Hikâyesi was like a sequel to the TV series as Perihan 
Abla, Bizimkiler, and Süper Baba... We just blew on the ashes 

of the naive feelings that we thought we had long lost  
but we had not.”

PORTRE / Portrait
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Seyahat travel
TRAVEL NOTES FROM TURKEY AND THE WORLD

THE CAPITAL OF LIGHT: LYON
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KAZABLANKA
The City of Dreams
CASABLANCA

 YAZI / TEXT:  MEHMET ÇELİK
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
KAZABLANKA’ya haftanın DÖRT günü her şey dâhil 
199,99 USD’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to CASABLANCA from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ FOUR DAYS a week 
flights; all-inclusive prices start at 199,99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

_ PEGASUS    63Kral II. Hasan Camii / King Hasan II Mosque
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B

Medine
Arabian Nights

th 

SEYAHAT /  Travel

As the largest city in Morocco today, it is the modern 
face of the country with its port that holds foreign 
trade, buildings that blend traditional Maghreb 
architecture and French colonial architecture and a 
population of more than 3.5 million.



Sonbahar-Kış Sayısı   
Tüm Bayilerde
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An Impressive Building

gezip 

For those who wish 
to meet autumn in a 
temperate geography 
before a long winter, 
Casablanca offers a mild 
climate and artfully brings 
together a deeply rooted 
past with modern living. 



2.
.

‘Doğu Anadolu ve Malatya’nın 
en prestijli oteli’

202 oda   1500 m  SPA alanı

1000 kişilik kongre salonu

(eski DT by Hilton- Büyükşehir Belediyesi yanı)
İnönü Caddesi No:174 Malatya

www.malatyaparkhotel.com

+90 (422) 377 70 00

.
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Kuzey Afrika, Arap ve Endülüs etkileri 
taşıyan Fas mutfağı, etin başrolde 

olduğu ancak sebze ve deniz ürünlerinin 
de sıkça kullanıldığı bir mutfak. 

Yemeklerin baharat ve bolca sarımsak 
içerdiğini de belirtmek gerek. Mağrib 
coğrafyasının ünlü yemeği kuskus, 

dana, kuzu ya da bazen de tavuk etiyle 
pişirilip sebzelerle büyük bir tepside 

servis ediliyor. Kuskus tuzlu pişirildiği 
gibi zaman zaman üzerine tahinli şeker 

dökülerek de sunuluyor. Kuskus gibi 
Berberi kökenli bir yemek olan ve konik 

şeklinde kapaklı güveçlerde servis 
edilen tajin ise tavuk ya da kırmızı etle 
birlikte üzüm ve nohutla pişiriliyor. Çok 

sevilen bisara ve nohut-mercimek 
ikilisiyle yapılan harira çorbası da Fas 

mutfağının ünlü yemekleri arasında. Bu 
yemeklerin yanında Fas’ın Fes şehrine 

ait, ülkenin ünlü hamur işi pastilla’yı 
da deneyebilirsiniz. İnce açılmış hamur 

arasındaki tavuk etinin, pudra şekeri 
ve tarçınla birlikteliğinden oluşan bu 
ünlü hamur işi deniz mahsulleriyle 

de hazırlanabiliyor. Kazablanka 
sokaklarında sıkça karşınıza çıkacak 
olan salyangoz (helezon) da ülkenin 

yemek kültürünün ayrılmaz bir parçası. 

Rich Heritage:  
Moroccan Cuisine

Moroccan cuisine, which has North 
African, Arab and Andalusian influences, 
is one where meat has the star role but 

vegetables and seafood are also frequently 
used. It should be mentioned that the 

dishes also have a lot of garlic and spices 
in them. The famous dish of the Maghreb 
geography, couscous, is cooked with veal, 
lamb or at times chicken and is served in 
a huge tray with vegetables. Even though 
couscous is generally salty, at times it is 
served by sprinkling sugar and tahini on 

it. And Tajin, a dish of Berber origin like the 
couscous, which is served in casserole 
dishes that have conical shaped lids, is 
cooked with chicken or red meat with 

raisins and chickpeas. The popular bissara 
and harira soup made with the duo of 
chickpeas and lentils are among the 

famous dishes of the Moroccan cuisine. 
Alongside these, you can also try pastilla, 
the famous pastry of the country which 
originates from the Fez city in Morocco. 

This famed pastry which is prepared with 
chicken meat, castor sugar and cinnamon 

filling in between thin layers of phyllo, 
can also be prepared with seafood. The 

escargot (snail) that you will come by often 
as you go along the streets of Casablanca, 
is an essential part of the culinary culture 

of the country. 

Tajin

BisaraPastilla



I N T E R N A T I O N A L

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

+49 2553 / 7220 100
14 Para. 1 BGB). All prices are unit prices and are net prices plus applicable statutory value added 
tax. Only while stocks last. Price changes and errors excepted. Products shown may differ from the 
actual products. Decoration not included.

Tea cooker - 13 litres

TEKK13 - € 72,90

To the online shop!

Code: AZ1911           
* Code valid until 30.11.2019

10% 
DISCOUNT 
RABATT 

Contact grill

KGJ13 - € 185,90

Hamburger machine

HMH100 - from € 84,90

Kebab shovel

DSFDOK - € 22,90

Pita oven / salamander PRO

SMWK4-E - € 680,90

Doner cutter - electric

KS100E#SMRP100 - from € 99,90

Kebab knife

KEMP500 - from € 14,90

Kebab grill - 1 burner

DOK1 - € 249,90
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¸
BEREKET Dilim Sög ¸ .

YARIM ASIRDAN BERI
.
KALI

.

GÜVEN VE LEZZETI
.
N SEMBOLÜ

EGETÜRK 

LEZZET, KALI
.
TE SEMBOLÜ

www.egetuerk.de
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan MASKAT’a haftanın DÖRT 
günü her şey dâhil 109,99 USD’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to MUSCAT from İstanbul Sabiha Gökçen Airport with 
Pegasus’ FOUR DAYS a week flights; all-inclusive prices start at 
109,99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS
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Çöl ile Deniz  
  

UMMAN 

 YAZI / TEXT: HANDE ÇETİN ONGUN

An Oasis between  
the Desert and the Sea  
OMAN
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The largest city of France following 
Paris, Lyon is equally good when it 
comes to history, arts and entertainment. 
Featuring enticements ranging from 
Roman sites to festivals, treasures of 
gastronomy to cultural institutions, Lyon 
sparkles more than ever in autumn.

THE CAPITAL OF L I G H T

LYON 

LYON 

  YAZI / TEXT: HANDE ÇETİN ONGUN
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Şehri dört gün boyunca ışıl ışıl yapan 
Işık Festivali bu yıl 5-8 Aralık tarihleri 

arasında kutlanıyor. 

The Festival of Lights (Fête des Lumières) 
throughout which the city is agleam, will 

be celebrated on 5-8 December this year.
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
LYON’a haftanın HER günü her şey dâhil 
31,99 USD’den başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.

You can fly to LYON from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights;  
all-inclusive prices start at 31,99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

Saône ve Rhône nehirlerinin birleşme 
noktasına kurulan Lyon, batıda Fourvière 

ve doğuda Croix-Rousse olmak üzere 
iki ana bölgeye ayrılıyor. Antik kent 

kalıntılarından Orta Çağ sokaklarına, 
Rönesans yapılarından klasik mimarinin 
zarif örneklerine uzanan Eski Kent (Vieux 
Lyon), UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde 

yer alıyor. 

Lugdunum’dan Lyon’a
Romalıların MÖ 5. yüzyılda Lugdunum 

adıyla kurduğu kentin kalıntıları Fourviere 
tepesinde bulunuyor. Lyon’u gezmeye 

bu tepeden başlayabilirsiniz. Roma 
amfi-tiyatrosuna ve Odeon’a bakan, 

değerli heykeller, yazıtlar ve mozaikler 
barındıran Gallo-Roma Müzesi’nde kentin 

uzun geçmişine doğru bir yolculuğa 
çıkabilirsiniz.

17. yüzyıldan beri Avrupa’nın ipek 
dokuma merkezi olan Lyon, bu alandaki 

üstünlüğünü Kumaş Müzesi ile 
ölümsüzleştirmiş. Sanatçılara, tarihçilere, 
tüccarlara ve modacılara ilham veren 30 
bini aşkın üründen oluşan koleksiyonuyla 

müze, Metropolitan (NY) ve Victoria 
& Albert (Londra) müzelerinin tekstil 

koleksiyonuna kafa tutuyor. 

Setup on the confluence of Rivers Saône 
and Rhône, Lyon is separated into two 
main sections: Fourvière on the West 

and Croix-Rousse on the East. Featuring 
a wide array of attractions ranging from 

the remains of an ancient city to Medieval 
streets, structures of Renaissance 

to the elegant examples of classical 
architecture, the Old City (Vieux Lyon)  

is admitted to the UNESCO World 
Heritage List. 

The ruins of the city founded in the 5th 
century BC by the Romans under the 

name of Lugdunum are located on 
Fourvière hill. You can start to explore 

Lyon from here. Overlooking the Roman 
amphitheatre and Odeon, the Gallo-

Roma Museum, which features valuable 
sculptures, inscriptions and mosaics, is 
the place where you can travel back to 

the past of the city that has a long-
standing history.

The silk weaving centre of Europe 
since the 17th century, Lyon has 

eternalised its supremacy in this art 
with a Museum of Textiles. Inspiring 

artists, historians, traders and fashion 
designers with its collection consisting 

of more than 30 thousand products, 
the museum rises against the textile 

collections of the Metropolitan 
(NY) and Victoria & Albert (London) 

Museums. 
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Yaklaşık 150 yıl önce, tüm Lyon halkının 
dayanışma ihtiyacı duyduğu bir dönemde 

tohumları atılan Işık Festivali (Fête des 
Lumières) günümüzde dünyaca ünlü 

sanatçıların ışık enstalasyonlarıyla büyük 
çaplı bir etkinliğe dönüşmüş durumda. 
Şehri dört gün boyunca ışıl ışıl yapan 

festival bu yıl 5-8 Aralık tarihleri arasında 
kutlanıyor.

La Croix-Rousse ve Vieux Lyon 
bölgeleri kente özgü bir mimari 

unsur olan traboule adlı pasajları da 
barındırıyor. Lyon’un esas zenginlik 
kaynağı olan ipekli ürünlerin nehir 
yoluyla ticaretinin yapılması için 

binaların altından geçerek doğrudan 
Saône Nehri kıyısına inen bu ünlü 

pasajların bir bölümü ziyarete açık. 

Michelin yıldızlı 20 kadar restorana 
ev sahipliği yapan Lyon, “gastronomi 
başkenti” unvanını hak ediyor. Kentte 
geleneksel yemeklerin servis edildiği 

küçük restoranlar olan bouchon 
kültürü de ön plana çıkıyor. Ağırlıklı 

olarak yemeklerde şarküteri ürünleri 
kullanılıyor.

Kentsel dönüşüm geçiren eski sanayi 
bölgesi Confluence yenilikçi tasarımlar, 

modern mimari örnekleri, konutlar, 
restoranlar ve mağazalarla yeniden 

doğdu. Bu dönüşümün simgesi ise Musée 
des Confluences. Müze fütüristik çelik ve 
cam ağırlıklı binasında tüm bilimlerden 

faydalanılarak gezegenin, hayatın ve 
insanlığın tarihini anlatıyor.

Undergoing urban transformation, 
the old industrial area Confluence was 

reborn with innovative designs, modern 
architectural works, residences, 

restaurants and stores. And the symbol 
of this transformation is Musée des 
Confluences. The museum recounts 

the history of planets, life on earth and 
humanity by making use of all sciences 

in its futuristic building constructed 
with steel and glass.

The Festival of Lights (Fête des 
Lumières), the seeds of which 

were planted about 150 years ago, 
when all the people of Lyon were in 
dire need of solidarity, has turned 
into a large scale event with the 
light installations designed by 

world famous artists. This festival, 
throughout which the city is agleam, 
will be celebrated on 5-8 December 

this year.

La Croix-Rousse and Vieux 
Lyon areas feature pavilions 

called traboule, as an authentic 
architectural element. Some sections 
of these famous passages, which go 
directly under the banks of the River 

Saône to transport the silk goods, the 
true source of Lyon’s wealth,  

via the river to be traded, are now 
open to visitors. 

Housing 20 or so Michelin 
starred restaurants Lyon 

deserves to be entitled “the 
capital of gastronomy”. In 
this city, bouchon culture, 

the small restaurants 
where traditional foods are 
served, comes to the fore. 
Charcuterie predominates 

the dishes.
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Sürdürülebilir 

KOPENHAG
The City of Sustainable 
Happiness
COPENHAGEN

 YAZI / TEXT:  LEYLA İPEK
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
KOPENHAG’a haftanın HER günü her şey dâhil 
31,99 USD’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to COPENHAGEN from İstanbul 
Sabiha Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY 
flights; all-inclusive prices start at 31,99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan KOPENHAG’a 
vergi ve ek ücretler hariç 
3000 BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

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

3000 
BOLPUAN
BOLPOINTS
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You will come across Stefansgade Flea Market in 
one of the oldest streets of the city at Nørrebro. It 
is possible to spend hours among old decorative 
objects, hats, postcards, design objects particular to 
Scandinavia, records and accessories.  
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Kopenhag’da Turist Olmak 

 

 

Being a Tourist in Copenhagen 



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

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

B A Y İ L E R D E
K A S I M  S A Y I S I
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Renkli Magstræde Colourful Magstræde
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Tivoli Bahçeleri’nde… 

 

Tivoli Gardens… 
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Frikadeller smørrebrød 
ød pølse

koldskål 

Frikadeller smørrebrød
rød pølse

koldskål

As you thread the streets 
of Copenhagen which 
ranks at the top, on the 
list of “world’s most 
liveable cities” you come 
to realize that all you 
need is a simple and 
plain life. 
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan SİNOP’a 
haftanın ÜÇ günü her şey dâhil 109,99 TL’den 
başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to SİNOP from İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport with Pegasus’ THREE DAYS a week flights; 
all-inclusive prices start at 109,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan SİNOP’a 
vergi ve ek ücretler hariç 
3000 BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

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

3000 
BOLPUAN
BOLPOINTS

Sinop is among the unique cities of the 
Black Sea where the green and the blue lie 

Blue & Green

 YAZI / TEXT:  ASLI BORA 
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Kurumu’nun 2014, 
2016 ve 2018 
verilerine göre 

According to the 2014, 2016 and 
2018 data of the Turkish Statistical 
Institute the happiest city in Turkey is 
Sinop... It seems that Sinopeans lend 
an ear to the words of Diogenes, the 
symbolic name of the city, enjoying 
what they have and opting for a simple 
way of living. 

Diyojen / Diogenes
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Antik Dünyadan Günümüze From Antiquity to Our Day

 

30 kilometres away from 
the city centre, Erfelek 
Waterfalls is the best 
choice to be at one with 
nature. Consisting of 28 
waterfalls lined on top 
of one another, Erfelek 
Waterfalls are suitable 
for both climbing and 
trekking.
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Inspired by the sea, nature and history, Sinop has a delectable cuisine. The fresh out 
of the oven nokul with walnuts and raisins; katlama made by baking phyllo over an 
iron plate;  made from thin phyllo and served with walnuts are among 
the most famous culinary delights of the region. 

Sinop Kalesi / Sinop Castle

Sinop Kalesi / Sinop Castle
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Sinop is a coastal town to be explored in every step 
of the way. You can take a breather in the Pervane 
Madrasa and sip your coffee. Built in 1262, the 
building is favoured by photography enthusiasts with 
the sumptuous craftsmanship of its crown gate and its 
architecture featuring an open courtyard. 
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lifestyle
TIPS FOR A BETTER LIVING
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“I Write About What I Don’t Know and Learn as I Write”

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

Lifestyle

2019, ilk kitabınız Sokağın Zulası’nın basılmasının 30. yıldönümü. 
Bu yılı hem yeni bir kitapla hem de senaryosunu yazdığınız filmle 
kutluyorsunuz. Bu iki çalışma, geçmiş 30 yılınız için kendinize 
armağanınız mı?

2019 is the 30th anniversary of your first book Street Stash. You are 
celebrating this year with a new book and a movie the script of which 
you penned. Are these two works a gift to yourself for the last 30 years 
of your life?
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Lifestyle

Aşkımız Eski Bir Roman, üç Başkomser Nevzat 
hikâyesinden oluşuyor. Bu kitabınız nasıl şekillendi?

Yeni kitabınızın ilk baskısı 300 bin kopyayla çıktı.  
Bu nasıl bir his?

Our Love is an Old Novel consists of three stories of Chief 
Inspector Nevzat. How did this book take shape?

 

The first edition of your new book, is printed as 300 
thousand copies. How does that feel?

BERGAMA 

Arkeolojik kazı ekibi ne 
düşünüyor yeni kitap 
çalışmanız hakkında?
Çok mutlular. Sadece 
ekip değil, Bergama 
ve Berlin belediyeleri 

de heyecanla bekliyor. 
Kitap çıktığında bölge 

yeniden gündeme 
gelecek. Hiçbir edebiyat 

eseri bir bölgenin 
tanıtımını yapma amacı 
taşımaz ama bu da bir 
yan hizmet. Neticede 

James Joyce’un 
Ulysses’ini Dublin’den, 

Shakespeare’in 
oyunlarını da 

İngiltere’den bağımsız 
düşünemeyiz. Kitaplar 

bize mekânları da merak 
ettiriyor.

PERGAMON 
BERLIN

What does the 
archaeological 

excavation team think of 
your new book?

They are very happy. Not 
only the team but also 
the municipalities of 

Bergama and Berlin are 
thrilled. When the book 
comes out, the site will 

be making headlines 
again. No literary work 

aims to promote a place 
but this is a side-service. 

After all we can’t think 
of James Joyce’s 

Ulysses without being 
reminded of Dublin, nor 

Shakespeare’s plays 
without the United 

Kingdom. Books arouse 
our curiosity about 

places.
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Metinlerinizi hazırlarken gerçek dosyalara ve gerçek 
hikâyelere ne sıklıkla başvuruyorsunuz?

When you write your texts, how often do you resort to 
real files and stories?

In your interviews, you always emphasize that we need 
to delve deep into the depths of malignity of mankind. In 
popular works, criminals are glorified. In your books, do 
you feel the need to specifically underline that criminals 
are not heroes? 

“At Mount Nemrut, birds start to sing wildly right 
before the break of dawn, I would love to hear 
that sound once again. Traveling rejuvenates you. 
To me, traveling is the best therapy there is in the 
world.”
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Röportajlarınızda insanoğlundaki kötülüğün derinine 
inilmesi gerektiğini hep dile getiriyorsunuz. Popüler 
yapımlarda zaman zaman suçlular kahramanlaştırılıyor. 
Kitaplarınızda suçluların, katillerin birer kahraman 
olmadığını özellikle vurgulama ihtiyacı hissediyor 
musunuz? 

Kendi yaşadığınız dönemde tanıklık ettiklerinizi 
metinlerinize yansıtmak gibi bir sorumluluk hissediyor 
musunuz? 

Do you feel responsible for reflecting in your texts what 
you have witnessed in your own period?

Can you tell us about the subject of your new book?

Pergamon-Berlin. 

Elmas

Why did you choose this subject?

Patasana
A Momento of Istanbul. 

Dervish Gate
Farewell, 

My Beautiful Homeland

Lifestyle

“Suç, insan ruhuna dair bir 

“Crime, is about human nature; the job of the 
author is to explicate it. I abstain from being 
encouraging by glorifying the criminal.” 

R
i
y
K
o
m

Ahmet Ümit’in son 

YKY etiketiyle 
raflarda… 

Ahmet Ümit’s latest 
book 

 published 

Publishing is now on the 
bookshelves… 
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Üzerinde çalıştığınız yeni kitabın konusu nedir?

Bergama-Berlin 

Elmas 

Niçin bu konuyu seçtiniz?

Patasana

Kitaplarınız için sık sık seyahat etme gereği 
duyuyorsunuzdur…

Bu ay vizyona giren “Merhaba Güzel Vatanım”ın 
senaryosu size ait. Bu film projesi nasıl şekillendi? 

You must feel the urge to travel often for your books …

You are the screenwriter of “Hello, My Beautiful 
Homeland” which has been released this month. How did 
this movie project take shape? 



KASIM için burcunuz diyor ki...
Your horoscope for NOVEMBER says that...

Ayın ilk günlerinde iş hayatınızdaki 
ilişkilerinizde çatışmalar söz konusu olabilir. 
Esneklik göstermek önemli. 12 Kasım 
dolunayı para konusunu ve bu konudaki 
istikrar ihtiyacını gündeme taşıyacak. 26 
Kasım yeniayı ile birlikte rutinden uzaklaşmak 
konusunda adım atmaya başlayacaksınız. 
Öncesinde ise bir finansal kriz söz konusu 
olabilir.

On the first days of the month, you may 
experience conflict in your relationships. It 
is crucial to be flexible. The full moon on 12 
November may bring financial issues and 
search for stability to the fore. With the new 
moon on 26 November, you may start to break 
your routine. But first, you may have to deal 
with a financial crisis.

Ayın ilk günlerinde 
aile içinde çatışma 
yaratacak bazı 
meseleler söz 
konusu olabilir. Bu 
konudaki tepkisel 
tavırları kontrol 
etmeniz önemli. 12 Kasım dolunayı 
bir alacak verecek meselesini ya 
da bir borçlanmayı tetikleyebilir. 26 
Kasım yeniayı da yakın çevrenizde 
bir değişimi tetikleyebilir. 

On the first days of the month, 
conflict regarding family matters 
might be on the horizon. It is 
important for you not to be 
reactive. The full moon on 12 
November can trigger an issue 
of receivables and payables or 
incurring debt. The new moon on 
26 November may trigger a change 
in your close circle. 

Çocuklar için yapacağınız harcamalar 
yorucu olabilir. Bir özel ilişkinin çatışması 
da dengeleri bozabilir. 12 Kasım 
dolunayı döneminde yaşananlar daha 
önce yaşadığınız bazı travmaları tekrar 
tetikleyebilir. Dengede kalmanız gereken bir 
ay. 26 Kasım yeniayı ise yeni bir birlikteliğin 
habercisi olabilir.

Expenses regarding your children may be 
exhausting. A conflict of interest may upset 
the balance. The full moon on 12 November 
may trigger some trauma from the past. 
You need to find the balance. The new moon 
on 26 November may point the way to a new 
relationship.

Bu ayın ilk günlerinde bir arkadaşınızla 
para meselesi yüzünden gerginlik 
yaşayabilirsiniz. İki konuyu bir araya 
getirmemeye çalışın. 12 Kasım dolunayı 
sağlığınız için yapacağınız değişikler ve yeni 
planlarınız için tetikleyici. 26 Kasım yeniayı 
burcunuzda olacak ve sizi beklettiğiniz 
şeyler için adım atmaya teşvik edecek.

On the first days of the month, you can 
experience tension with a friend of yours 
due to finances. Try not to bring two 
different matters together.The full moon 
on 12 November triggers changes in your 
health routine and new plans. The new 
moon on 26 November will be in your sign 
and will encourage you to take a step 
towards the things that have been on the 
back burner.

Kasım ayının ilk haftasında etrafınızdaki 
insanların kuşkucu ve kaygılı halleri sizi 
yorabilir. Arkanızdan dönen işler ya da 
böylesi durumların olma ihtimali sizde stres 
yaratabilir. Olasılıkları yönetirken kuşku ile 
gerçeği ayırt etmek şart. 12 Kasım dolunayı 
ben-biz dengesini bozacak. Partnerinizle 
gerginlik veya çatışma yaşarsanız esnek 
davranmaya çalışın. 26 Kasım yeniayı elde 
ettiklerinizi ve değerlerinizi sorgulamanıza 
neden olabilir. 

In the first week of November, the suspicious 
and anxious attitude of people around you 
can exhaust you. Things done behind your 
back or a feeling of being backdoored can 
lead to stress. In managing possibilities, it 
is crucial to draw the line between truth and 
doubt. The full moon on 12 
November may upset 
the me vs. us balance. 
If you experience 
tension or conflict 
with your partner 
try to be flexible. 
The new moon 
on 26 November 
may lead you to 
question your 
gains and values. 

KOÇ I ARIES

TAURUS

SCORPIO

GEMINI

SAGITTARIUS

LIBRA

Bir işin yetişmesi ya da bir görevin yerine 
getirilmesi sebebiyle Kasım ayının ilk günlerinde 
kendinizi bir mücadelenin içinde bulabilirsiniz. 
Esnek düşünün ve birileriyle inatlaşmayın. 12 
Kasım dolunayı burcunuzda olacak. Kendinizi 
yaşanacak bir gerginliğin ortasında bulabilirsiniz. 
26 Kasım yeniayı maddi girişimleri tetikleyecek.

On the first days of the month, you may find 
yourself struggling to get a job done or meet 
a deadline. Be flexible and do not lock horns 
with people. The full moon on 12 November 
will be in your sign. You may find yourself right 
in the middle of tension. The new moon on 
26 November will trigger new endeavours in 
finances.
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BURÇLAR
H o r o s c o p e

KASIM için burcunuz diyor ki...
Your horoscope for NOVEMBER says that...

Kasım ayının başında iletişim kazalarına açık 
olabilirsiniz. Yakın çevrenizde buna çanak tutan 
insanlar olacak. Maddi bir sorun çözüm bekliyor. 
12 Kasım dolunayı, bir projenin sunumu, bir 
başarının gündeme gelmesi ya da alınacak 
kalıcı sorumluluklarla ilgili. 26 Kasım yeniayı da 
sahnede yer almaya hizmet edebilir. Çocuklarınız 
öncelikli gündem maddeniz olabilir.

At the start of November, you may be prone to 
communication mishaps. There will be those 
asking for trouble around you. A financial matter 
may require a solution. The full moon on 12 
November may bring forth the presentation of a 
project, a story of success or lasting liabilities. 
The new moon on 26 November may lead you to 
be under the lime light. Children might become 
a priority.

Ayın ilk günlerinde ev ve aile ilişkileri 
konusunda eşinizle yaşanabilecek gerginlikler 
sizi yorabilir. Rehberlik edecek kişiler fayda 
sağlayabilir. 12 Kasım dolunayı sosyal 
çevrenizde hareketlenme sağlayacak. 
Arkadaşlarınızla dengeli ilişkiler kurmanız 
şart. 26 Kasım yeniayı günlük rutinlerinizde bir 
değişiklik için tetikleyici olacak.

On the first days of the month, tensions 
between you and your spouse regarding home 
and family matters can exhaust you. It might 
be wise to seek counsel. The full moon on 12 
November may see you to mingling in social 
circles. The new moon on 26 November may 
trigger a change in your daily routine.

Fikir ayrılıklarının büyük kavgalara 
dönüştüğüne ay başında tanık 
olabilirsiniz. Uzaktan gelecek bir 
haber keyfinizi kaçırabilir. 12 Kasım 
dolunayı evinizde gerginlik yaratabilir. 
İşe ve ailenize ayırdığınız zamanın 
dengesi bir tartışma konusu haline 
gelebilir. Sevdiklerinizle ilişkinizde 
objektif olmaya gayret edin. 26 Kasım 
yeniayı yeni bir hedef ve sosyal çevre 
değişikliği sağlayabilir. 

At the start of the month, you may 
bear witness to differences of opinion 
turning into a battle. Some news from 
afar may ruffle your feathers. The 
full moon on 12 November may lead 
to tension in your household. Home 
and work balance can be a matter of 
discussion. Try to be objective in your 
relationship with your loved ones. The 
new moon on 26 November may lead 
to a change of new targets or social 
circles. 

Yapacağınız bir harcama ortak bütçenizde 
tartışma konusu haline gelebilir. Bu 
harcamanın keyfi mi yoksa ihtiyaçtan 
mı olduğu stres yaratabilir. Öncelikleri 
anlamaya çalışın. 12 Kasım dolunayı ile 
birlikte bir yolculuk planı yapabilirsiniz. 
Daha önce aldığınız eğitimin kazanımını da 
yaşayabilirsiniz. 26 Kasım yeniayı taşınma ya 
da aile ve evi ilgilendiren yeni düzenlemeler 
getirebilir.

An expense you will make can turn 
into an argument on your joint budget. 
Discussions on whether it was high-handed 
or a necessity can lead to stress. Try to 
understand priorities.With the full moon 
on 12 November you can plan a journey 
together. You may also yield 
some gain thanks 
to former training. 
The new moon 
on 26 November 
can bring forth 
a move or new 
arrangements 
regarding home 
and family.

Yapacağınız ya da yapmanız beklenen bir 
ödeme gerginlik yaratabilir. Yeni harcama 
kalemleri de size kaygı verebilir.  Ölçüyü 
kaçırmamak şart. 12 Kasım dolunayı ile 
birlikte kardeşleri ilgilendiren konular 
gündeme oturabilir. Yakın çevrenizin 
meseleleri sizi de etkileyecek. 26 Kasım 
yeniayı da iş ya da görev değişikliği açısından 
tetikleyici.

A payment you must or are expected to 
make might lead to tension. New expenses 
can also make you anxious.  You must not 
go overboard. With the full moon on 12 
November, issues related to siblings might 
come up. Problems of your close circle 

may also affect you. 
New moon on 26 
November may trigger 
a change of job or 
position.

CAPRICORN BALIK I PISCES

ASLAN I LEO

İş ortamınızda yöneticilerle bir gerginlik 
yaşayabilir ya da ayın başında kendinizi bir 
çekişmenin içinde bulabilirsiniz. İnatlaşma ve 
güç çekişmelerinden kaçının. 12 Kasım dolunayı 
aşk ve çocuk konusunu gündeme taşıyabilir. Bir 
teklifin ya da kararın sonucu sizi etkileyebilir. 
26 Kasım yeniayı kendinize zaman ayırmak için 
atacağınız adımlarda sizi destekleyebilir. 

There might be tension with your supervisors 
at work or else you can find yourself right in 
the middle of a squabble. Refrain from locking 
horns and power struggles. The full moon on 12 
November may bring romance and children on 
the agenda. The result of an offer or a decision 
may impact you. The new moon on 26 November 
may support you in the steps you take to have 
some you time. 

KOVA I AQUARIUS

YENGEÇ I CANCER
VIRGO
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ENTREPRENEURSHIP SPIRIT DEVELOPS IN CHILDHOOD

Pegasus’tan Haberler News
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HABER / News

“BIRAKIN ÇOCUKLARINIZ 

Flypgs.com Magazine’de her ay girişimcilik öyküsünü ve inovasyon 
dünyasından gündem yaratan bir haberi okurla paylaşan Pegasus 
Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı ve “İş’te Kadın” 
programının yapımcısı-sunucusu Berrak Kutsoy, bu ay çocuklarda 
girişimcilik ruhunun nasıl ortaya çıkarılacağını anlatıyor. 

“LET YOUR CHILDREN SELL BAGELS OR 
LEMONS AND LET THEM EXPERIENCE 
ENTREPRENEURSHIP!”

Dünyada ve ülkemizde başarılı girişimcilerin hayat hikâyesine bakıldığında, bu 
kişilerin çocukluktan itibaren girişimci bir ruha sahip olduğu görülüyor. Herkesin 
içinde girişimci bir ruhun yattığına, gerekli ortam ve şartlar oluştuğu takdirde 
ise bu ruhun ortaya çıkacağına inananlardanım. Girişimci olmak için tek bir şeye 
ihtiyacımız var, girişimci ruhu harekete geçirmek ve küçük yaşlardan itibaren 
çocuklara girişimcilik konusunda farkındalık kazandırabilmek. Yani çocuklara 
“Girişimci olacağım” ya da “İşimin patronu olacağım” dedirtebilmek. Peki, 
çocuklarınızdaki bu ruhu nasıl ortaya çıkarabiliriz?

COO Alliance Kurucusu Cameron Herold TED’deki konuşmasında “Harçlıklar 
çocuklara yanlış alışkanlıklar kazandırır. Çocuklarınıza düzenli olarak verdiğiniz 
harçlıklar, onları düzenli olarak bir maaş alma eğilimine iter. Düzenli aralıklarla 
arttırdığınız harçlıklar yarının maaşları olacak. Eğer girişimci çocuklar yetiştirmek 
istiyorsanız, onlara nasıl para kazanması gerektiğini öğretmeli ve onları kendi 
haline bırakmalısınız” diyor. Aslında uzun lafın kısası, bırakın çocuklarınız simit ya 
da limon satsın, kendi parasını kazanmayı, girişimci olmayı deneyimlesin, diyor. 

Bu yazımı başarılı bir kadın girişimci olan sevgili arkadaşım Reyhan Çepik’in 
blog’unda anlattığı bir hikâyeyle bitirmek istiyorum: Amerikalı Hudicka Ailesi, sekiz 
yaşındaki Joey isimli çocuklarının girişimci ruhlu olduğunu, daha önce gittikleri 
bir tatilde topladığı deniz kabuklarını satmasından anlar. Babasının iPhone’undan 
sürekli oyun oynayan Joey, bir gün ona yeni bir şeyler yapmak istediğini söyler ve 
kendi istediği gibi bir hokey oyununa rastlayamadığı için, onu kendisinin geliştirmek 
istediğini anlatır. Hintli bir oyun geliştiricisi ile anlaşılır ve birkaç bin dolar harcanarak 
kısa bir süre sonra da oyun geliştirilir. Joey’un odasında geliştirilen Puckz isimli oyun, 
App Store’a yüklendikten sonra 1.19 dolardan 800 defa indirilir ve ilk aydan itibaren 
büyük bir talep görür. Sonrasında ise küçük Joey hızını alamaz ve Goalz adında başka 
bir oyun daha geliştirir. Joey’nin henüz 9 yaşında geliştirdiği bu iki oyun 60’tan fazla 
ülkede indirilir. O, bugün 15 yaşında ve Inc. Magazine, Entrepreneur Magazine, Fast 
Company ve Parents Magazine’e çıkan ünlü bir sosyal girişimci. Hatta kurdukları 
Fizzee Labs çatısı altında faaliyet gösteren kardeşi Heidi de bu konuda en az onun 
kadar ünlü olan bir diğer çocuk girişimci.

Biliyorum, Joey gibi bizim çocuklarımızda da girişimci bir ruh yatıyor ve bu ruhu 
uyandırmak da biz büyüklere düşüyor. Ülkemizden Joey gibi nice çocuklar çıkması 
dileğiyle… 

When you look at the life stories of successful entrepreneurs both in our 
country and around the world, it is visible that these people have had an 
entrepreneurial spirit since their childhood. I am one of those who firmly 
believe that there is an entrepreneur in everyone and under the right conditions 
and circumstances this will come forth. We only need one thing to be an 
entrepreneur: To activate this entrepreneurial spirit and to raise awareness of 
entrepreneurship in children at an early age. This means getting the child to 
say, “I will be an entrepreneur” or “I’ll be my own boss”. Well then, how can we 
bring out this spirit in our children?

In his TED Talks, the Founder of COO Alliance Cameron Herold says, “Allowances 
teach kids the wrong habits. Allowances, by nature, are teaching kids to think 
about a job… Allowance is breeding kids at a young age to expect a regular pay 
check. The allowances you increase regularly will be their salaries in the future. 
If you want to raise entrepreneurial children, you need to teach them how to 
make money and leave them to their own resources”. Long story short, he says 
let your children sell bagels or lemons, let them make their own money and 
experience entrepreneurship. 

I would like to finish with a story published by my dear friend Reyhan Çepik, who 
is a successful female entrepreneur. In her blog: The American Hudicka Family 
understood that their child named Joey aged eight, had an entrepreneurial 
spirit when he sold the seashells, he had picked up on a seaside vacation they 
had. Gaming with his father’s iPhone constantly, Joey one day tells his father 
that he wants to do something new saying that he could not come across 
a hockey game to his liking and wants to develop his own. They strike a deal 
with an Indian game developer and for a few thousand dollars, the game is 
soon developed. Following its upload to App Store, the game named Puckz 
developed in Joey’s room is downloaded 800 times for USD1.19 and receives 
great interest starting the first month. Little Joey does not gear down and 
develops another game called Goalz . These two games, developed by Joey 
at the age of only 9, are downloaded in more than 60 countries. Today he 
is 15 years old and a famous social entrepreneur who gets coverage in Inc. 
Magazine, Entrepreneur Magazine, Fast Company and Parents Magazine. And 
his sister Heidi who operates under the Fizzee Labs they incorporated, is a child 
entrepreneur just as famous as him.

I know that like Joey, our children also have an entrepreneurial spirit and it is 
our role, as their elders, to awaken that spirit. Wishing for many children like 
Joey to come forth in our country… 

Berrak Kutsoy, 
Chairman Advisor at 
Pegasus Airlines and 
the producer-presenter 
of “İş’te Kadın” program 
shares her story of 
entrepreneurship and 
news that creates an 
agenda from the world 
of innovation every 
month in Flypgs.com 
Magazine. This month 
she tells us how to 
bring out the potential 
for entrepreneurship in 
children.
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T o u r i s t i c a ’ n ı n  k a t k ı l a r ı y l a . . .

Otel Rehberi hotel guide



HOTEL GUIDE / otel rehberi

 ANTALYA 

444 0 329
touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

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

LİMAK ATLANTİS HOTEL RESORT - BELEK
Belek’te her noktası minimalist detaylarla tasarlanmış, son 
derece modern, insanın ruhuna ferahlık ve tazelik veren bu 
şık hotel, altın sarısı kumsalı ve bahçesinde koruduğu yüzyıllık 
çam ağaçlarıyla, ana bina ve iki resort binadan meydana 
gelmektedir.
 

touristica.com.tr

LİMAK LARA DELUXE HOTEL RESORT - LARA
Güneş, deniz ve mavinin en güzel haliyle buluştuğu doğa 
harikası Antalya’nın Lara bölgesinde siz değerli misafirlerine 
eşsiz bir tatil yaşatmak amacı ile hizmet veren tesis Uzak-
doğu konseptinde olup denize sıfır konumu ile alternatifsiz 
bir keyif sunuyor.

touristica.com.tr

ELA QUALITY RESORT HOTEL - BELEK
Türk misafirperverliğine sahip, aile ve çocuk dostu olan, 
ihtişamlı bir mimaride konforlu ve lüks bir tatil sizi bekliyor. 
Modern ile geleneksel lezzetleri harmanlayan restoranlarında 
benzersiz bir gastronomi deneyimi, muhteşem iskelesi ve 
270 m’lik altın sarısı kumsalı, denizi, açık-kapalı ve kaydıraklı 
havuzlarıyla tatiliniz unutulmaz olacak.

touristica.com.tr

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 

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 mekânlarda, 
ruhunuza daima iyi gelecek muhteşem bir manzara eşliğinde 
beklentilerinizin çok daha fazlasını Rebis Bodrum rahatlığında 
yaşarsınız.

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

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
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SAPANCA-AFYON-BURSA-YALOVA-BOLU
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NG AFYON - AFYON
Termalin gücünü wellness mucizesiyle birleştirerek ülkemize 
ilk kez lüks termal wellness kavramını getiren otel, tüm aile 
bireylerinin keyif alacağı bir tatil vaat ediyor. Kadın, erkek 
ve karma olmak üzere 7’si termal toplam 15 havuzu, aile 
hamamları, çocuklar için etkinlikleri, herkese hitap eden 
lezzetleri ile otel uluslararası ödüllere layık görülüyor.

+ 90 (272) 220 22 22  |  nghotels.com.tr

BÜYÜK ABANT OTELİ - ABANT GÖLÜ
Tertemiz havası, yeşil doğası ve manzarasıyla Ankara, İstanbul 
ve Bolu’dan en kolay ulaşılan bu doğa merkezi olan hem 
ruhunuzu hem bedeninizi dinlendirecek Abant’ın muhteşem 
manzarasının sizi kucakladığı özel Göl Cafe, restaurant, 
bar, Deep Lake Disco ve canlı müzik eşliğindeki çeşitli 
aktivitelerimizle tatilinizden keyif alacaksınız.

touristica.com.tr

NG SAPANCA - SAPANCA
İstanbul’a bir saat uzaklıktaki Sapanca’da, ormanın kalbinde 
bulunan otel, doğanın sunduğu güzelliklere, insan eliyle 
yaratılabilecek en kaliteli dokunuşları ekleyen bir mekan. Otel, 
her sene aldığı uluslararası ödülleri, yeni nesil wellness hizmeti 
ve lezzet alternatifleriyle dört mevsim şehrin stresinden 
uzaklaşmak için ideal tatil imkanı sunuyor.

+ 90 (264) 242 56 00  |  nghotels.com.tr

NG SAPANCA CLUB - SAPANCA
Otel, son trendleri yansıtan lüks ve ferah tasarımıyla günümüz 
gezgininin beklentisine cevap verecek. Fiziksel ve ruhsal 
sağlık-güzellik uygulamaları, çocuklu aileler düşünülerek 
oluşturulan aile hamamları, Türk ve dünya mutfağından eşsiz 
lezzetler sunan restoran, bar ve kafeleri ve oyun salonuyla 
bölgeye yeni bir soluk getiriyor.

+ 90 (264) 242 56 00  |  nghotels.com.tr

BB ÇELİK PALACE - BURSA
1935’ten günümüze…
Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle 1935 yılında kurulan BB 
Çelik Palace sahip olduğu tarihi, kültürel ve manevi değerleri, 
şifalı termal suyu ve 360° panoramik eşsiz Bursa manzarası 
ile değerli misafirlerini ağırlamayı bekliyor.

+90 (224) 233 38 00  |  bluebayresorts.com

HİLTON GARDEN INN YALOVA - YALOVA
Otelde açık ve kapalı havuz, Türk hamamı, sauna, fitness 
bulunmaktadır. Ayrıca kurumsal çözümleriniz için farklı 
ölçülerde çok amaçlı salonlar mevcut. Hilton Garden Inn 
Yalova, İstanbul, Kocaeli ve Bursa’nın buluşma noktasında 
yer almaktadır. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na 30 
dakikalık erişim mesafesindedir.

+90 (226) 815 77 77  |  hiltongardeninn3.hilton.com

MERCURE HOTEL - BURSA
Mercure Bursa The Plaza Thermal & Spa Hotel, Bursa şehir 
merkezinde termal keyfi sunuyor! Modern mimarisi ile hizmet 
veren tesisimizde termal havuz ve hamamın keyfini doyasıya 
yaşabilir, tarihi mekânlara ve Uludağ’a rahatlıkla ulaşım 
sağlayabilirsiniz. İtalyan restoranımız ve Roof Restaurant & 
Bar’ımız konaklamanıza farklı bir deneyim kazandırıyor.

+90 444 16 95  |  mercurebursatheplaza.com

MARIGOLD THERMAL & SPA HOTEL - BURSA
Bursa’nın Termal SPA özellikli ilk şehir oteli olan Marigold, 
benzersizliğini termal terapi geleneğinden, konumunu şehrin 
kalbinden, adını Uludağ eteklerindeki kadife çiçeklerinden 
alıyor. Otelde beş yıldız konforu ve butik otel sıcaklığı 
bambaşka bir otelcilik anlayışında buluşuyor. Termal suyu da, 
tesisleri de, ekibin yüzündeki gülümseme de sıcacık...

 +90 444 16 26  |  marigold.com.tr

GAZELLE RESORT - BOLU
İstanbul’a 2,5, Ankara’ya 1,5 saat mesafedeki otel, 
çevreciliğiyle, hayvanlar için güzel bir yaşam ortamı sunması 
ve sürdürülebilirliği sağlamasıyla, bölgedeki ilk ve tek yeşil 
beş yıldızlı otel olmaya hak kazandı. Klasik İsveç masajı, Türk 
hamamı, kum terapisi, macera duşu, Thai masajı, bio sauna, 
Bali masajı ve saman terapisi spa bölümünde mevcuttur.

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

touristica.com.tr

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

ADANA ERTEN OTEL - ADANA
Şakirpaşa Havaalanı’na 3 km uzaklıktaki otelin tüm odalarda, 
ücretsiz wi-fi, merkezi sistem ısıtma ve soğutma, TV yayını, 
minibar, saç kurutma makinası, emanet kasası bulunuyor.
Kuru temizleme, toplantı ve balo salonu, SPA ve restoran hiz-
metiyle iş seyahatleriniz için şehir merkezinde hizmet veriyor.

+90 (322) 359 53 98  |  adanaertenotel.com

ÇUKUROVA ERTEN OTEL - ADANA
Adana’da “S Class” kalitesinde eşsiz bir seçenek! Havaalanına 
11 km uzaklığındaki otel özgün mimarisi ve özel belgeli 1 kral 
dairesi, 2 süit ve toplam 60 odasıyla, süper göl manzarası, 
şık ve gösterişli dekorasyonu, geniş odaların tamamında 
kusursuz uyku ve rahatlatan bir konaklama imkânı sunmasıyla 
fark yaratıyor. 

+90 (322) 233 10 10  |  cukurovaertenotel.com
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ACAPULCO RESORT CONVENTION SPA
Tatil keyfini dünya standartlarındak hizmet kalitesiyle Kuzey 
Kıbrıs’a getiren, iş ya da tatil için gelen misafirlerine beş yıldızlı 
ve dostça bir servis sağlayan Acapulco, Kıbrıs’ın en gözde 
otellerinden biri. 100.000 m2 alana kurulan otelin kendine ait 
özel bir kum sahili bulunuyor.

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MALPAS HOTEL & CASINO
Çarpıcı konumu, Akdeniz ve Beşparmak Dağları’nın nefes 
kesen manzaraları ile ünlü olan Malpas Hotel & Casino, 
misafirperverlik, servis ve konaklama alanında en iyi hizmeti 
sunuyor. 5 yıldızlı bu seçkin tesis, adadaki en unutulmaz 
panoramik manzarayı ayaklarınızın altına seriyor.

+90 (392) 650 30 00  |  malpashotel.com 
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LIQUIDS SUBJECT TO 
RESTRICTIONS:

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

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

 Shaving foams, deodorants, all pastes 
including toothpaste

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

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

approximately 20x20 cm in size.

APPLICATION: 
Each passenger may carry one transparent 
plastic bag.

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

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

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

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

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

their bags. 

EXCEPTIONS:
 Exceptions will be made for special 

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

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

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

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

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

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

ürünleri bulundurabilir.

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

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

sıvı miktarına bakılmaksızın geçirilmesine 
müsaade edilmez.

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

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

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

sağlayacaktır.

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

Regulation for Liquids Carried in Hand Baggage

Hava yolu ile seyahat edecek 

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

restrictions may be carried in hold 
baggage in accordance with the 

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

Regulation for Liquid Transportation
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Regulation for Liquid Transportation

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

Regulation For Olive Oil, Molasses 
and Honey Transportation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kabin ekibinin söylediklerine 
uyun. 

 

No 

 

Important Reminders for Our Guests
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Important Reminders for Our Guests

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

1

2

2

3

3

Go to the departure waiting 
room upstairs without 
changing terminal.

Go through passport 
check.

Go to departure gate.

transfer counter before 
arriving to baggage claim.

Go to the departure waiting 
room upstairs.

Go to departure gate.

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

INTERNATIONAL FLIGHTS ARRIVAL

1 2 3

TRANSFER COUNTER
TRANSFER BANKOSU

Go to departure gate.

1 2 3 4

NU

transfer counter before going 
through passport check.

Go to the departure 
waiting room upstairs.

ONGOING INTERNATIONAL FLIGHTS 

ONGOING DOMESTIC FLIGHTS 

Go through passport 
check.

Go to the departure waiting 
room upstairs without 
changing terminal.

Go through domestic Go to departure gate.

DUTY
FREE

VAN
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Our Flight Network

... Pegasus Airlines Scheduled International Flights

PEG ASUS ,  OLMAK ÜZERE 



_ PEGASUS    125

Dammam

Riyadh Muscat

Baku
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Our Flight Network
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Our Flight Network

... Information about passenger rights

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

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

 Help the pilot

1 5 7

1 6 8 2

3 8 6 4

9 4 5 6 7

4 7 8 3

7 3 2 6 4

4 8 1 9

1 7 2 8

5 3 7

7 6 9 4

5 1 2

6 4 5 3

9 1 6 8

2 9

4 3 2 1

8 1 7 5

2 5 6

6 3 2 8

SUDOKU
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ÇENGEL BULMACA
HAZIRLAYAN / BY 
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CROSSWORD
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CEVAPLAR I ANSWERS

Help the pilot

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

3 5 4 7 1 8 9 2 6

9 8 6 4 2 5 3 7 1

5 9 1 2 4 3 6 8 7

2 6 7 5 8 1 4 3 9

8 4 3 9 7 6 2 1 5

4 3 8 1 6 7 5 9 2

1 2 9 8 5 4 7 6 3

6 7 5 3 9 2 1 4 8

4 2 8 1 5 9 6 7 3

1 9 6 3 7 4 8 2 5

3 7 5 8 6 2 9 4 1

9 8 1 4 2 3 5 6 7

5 6 4 7 1 8 3 9 2

7 3 2 5 9 6 1 8 4

2 4 3 6 8 1 7 5 9

6 1 7 9 4 5 2 3 8

8 5 9 2 3 7 4 1 6
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