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İTALYA’DAKİ 4. UÇUŞ NOKTAMIZ
Değerli Misafirlerimiz,

Uçuş noktalarımıza her geçen gün bir yenisini daha eklemeye devam ediyoruz. 
İtalya’nın ünlü şehri Venedik; Roma, Milano-Bergamo ve Bolonya’dan sonra 
İtalya’daki dördüncü uçuş noktamız oldu. İstanbul Sabiha Gökçen’den 
Venedik’e uçuşlarımızın ilki 1 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleşecek. İtalya 
tatilinin vazgeçilmez destinasyonlarından biri olarak dikkat çeken bu şehir, her 
yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Seyahat listenize eklemenizi tavsiye ederim.

Bir diğer önemli haber ise kurumsal sosyal sorumluluk projemiz Yarınlara 
Uçuyoruz ile ilgili. Projemizin ikinci başvuru dönemini başarıyla tamamladık. 
Türkiye’nin dört bir yanından gençlerimiz, 103 proje fikriyle başvuruda 
bulundu. 26 farklı ilden 237 kadın ve 191 erkek olmak üzere toplam 428 genç, 
fikirlerini bize iletti. Hepsine buradan teşekkürlerimizi iletiyorum. Bu ay 
içerisinde Proje Değerlendirme Kurulu tarafından seçilecek fikirler, Haziran 
ayının sonuna kadar hayata geçirilecek. Çok anlamlı, toplumsal fayda odaklı 
pek çok projenin hayata geçirilecek olması bizim için büyük bir mutluluk…

Adana’da Karnaval Zamanı
Güzel yurdumuzun en güzel şehirlerinden Adana, bu yıl da Türkiye’nin en 
büyük sokak karnavallarından biri olan ve geçtiğimiz yıl bir milyon kişiyi 
ağırlayan Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ile renkleniyor. 3-7 
Nisan tarihleri arasında düzenlenecek festival, bu yıl da çeşitli kortej, dans ve 
spor gösterisi ile konsere ev sahipliği yapacak. Festival için rezervasyonunuzu 
şimdiden yaptırabilir, Adana’yı farklı bir açıdan yeniden keşfedebilirsiniz.  

Eğer tercihiniz yurt dışı lokasyonlar ise Lviv, oldukça değişik bir alternatif 
olabilir. Şık mimarisi, leziz yemekleri ve vizesiz seyahat imkânıyla ünü her 
geçen gün artan Lviv, Ukrayna’nın en güzel şehirlerinden biri. Her daim canlı 
ve dinamik olan bu şehir, yüze yakın festivaliyle de dikkat çekiyor. 

Size bir diğer önerim de Budapeşte olacak. Tuna Nehri’nin iki yakasına kurulan 
şehir, zarif köprüleri, baş döndüren mimarisi ve asırlık sokaklarıyla Avrupa’nın 
en etkileyici ve görkemli başkentlerinden biri. Hafta sonu tatilinde yürüyerek 
kolayca keşfedebileceğiniz Budapeşte’nin şık yapılarının, kafelerinin ve ışığının 
sizi kendisine hayran bırakacağına eminim.

Çanakkale Zaferi’nin 104. Yılı Kutlu Olsun
Son olarak bu önemli ayda, “Çanakkale Geçilmez” diyerek dünyanın en güçlü 
donanmalarına geçit vermeyen Kahraman Mehmetçiğimizin destan yazdığı 
Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümünü kutlarken, Ulu Önderimiz Mustafa 
Kemal Atatürk ile tüm aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyor, saygılarımı 
sunuyorum.

Bu ayı özel kılan bir diğer önemli gün de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. 
Dünyayı iyileştiren ve güç katan tüm kadınlarımızın bu özel gününü yürekten 
kutluyorum. Buna ek olarak Türk sivil havacılığı, Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü’nün (SHGM) Toplumsal Cinsiyet Dengesi Geliştirme Komisyonu 
(TCDGK) kararına uygun olarak, 8 Mart’ı içine alan haftanın tamamını, 8 Mart 
1910’da, uçuş sertifikası alan ilk kadın pilot olan Raymonde de Laroche’un 
anısına “Havacı Kadınlar Haftası” olarak kutluyor. Bu vesileyle Türk sivil 
havacılığına hizmet eden tüm kadınların da Havacı Kadınlar Haftası’nı 
canıgönülden kutluyorum.

Keyifli uçuşlar.

OUR 4TH DESTINATION IN ITALY
Dear Guests,

We continue to add new destinations to our flight network daily. The famous Italian city of 
Venice has become our fourth flight destination in Italy, following Rome, Milan-Bergamo, 
and Bologna. The first of our flights from Istanbul Sabiha Gökçen Airport to Venice will 
take place on July 1, 2019. Venice is known for being one of the essential destinations for 
a holiday in Italy, and it welcomes millions of tourists each year. I recommend you join 
them.

Another important development concerns our social responsibility project, We’re Flying 
into the Future. We have successfully completed the second application period of our 
projects, and young people from all over Turkey submitted applications for 103 different 
project ideas. 428 young people in total, 237 women and 191 men, from 26 different cities, 
shared their ideas with us. I would like to offer all of them our thanks. Ideas which will 
be selected by our Project Evaluation Board within this month will be put into action by 
the end of June. It’s a huge source of happiness for us to witness the realisation of many 
different projects that are meaningful and focused on social improvement.

Carnival Time in Adana
Adana, one of the most beautiful cities in our beautiful country, will be bathed in colour 
once again this year as it hosts one of Turkey’s largest street carnivals, the Adana 
International Orange Blossom Carnival, which welcomed a million tourists last year. 
The festival will take place between April 3-7, and will include various parades, dance and 
athletic performances, and concerts. You can book your place for the festival right now, 
and rediscover Adana from a different angle.

If you prefer international destinations, Lviv can be a great alternative. Its elegant 
architecture, delicious cuisine, and visa-free travel opportunities for Turkish citizens 
have  lead to Lviv steadily rising in popularity, and it’s one of the best cities in the Ukraine. 
Always lively and dynamic, the city has also made a name for itself by being the home of 
over 100 festivals.

Another recommendation I’ll make is Budapest. Situated across the two banks of the 
River Danube, Budapest is one of Europe’s impressive and magnificent capitals, with 
its elegant bridges, head-turning architecture, and centuries-old streets. You can easily 
discover Budapest on foot over a weekend, and I’m sure you’ll be blown away by its 
striking buildings, cafes, and illuminations.

Marking the 104th Anniversary of the Victory at Gallipoli
Finally, as we mark the 104th anniversary of the Victory of Gallipoli, where our heroic 
armies stopped the advance of the strongest naval forces in the world under the banner 
“The Dardanelles Shall Not Be Passed” and attained a legendary victory, I would like to 
commemorate our great leader Mustafa Kemal Ataturk and all our soldiers who gave their 
lives in battle.

Another day which makes this month special is the International Women’s Day on March 
8. I wholeheartedly congratulate all our women for making the world a better place and 
for their strength. Additionally, in line with the decision by the Gender Balance Fostering 
Commision (GBFC) the Directorate General of Civil Aviation (DGCA), the Turkish civil 
aviation sector will celebrate the entirety of the week encompassing March 8 as the 
“Women of Aviation Week”  in memory of the first female pilot to get a flight certificate, 
Raymonde de Laroche, who made history on March 8, 1910. I would also like to convey my 
well  wishes to all the women who have served Turkish civil aviation as part of the Women 
of Aviation Week.

Enjoy your flight.
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 - GERMANY TICKET LINE  069120063505
 - UK TICKET LINE  03333003500   

 - UK  0170060140
 - ITALY  0645226934   

 - SPAIN TICKET LINE  9 11123877 
- 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

 - 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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TRENDING TOPICS... WORTH SEEING...

UNPROMISED LANDS
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ISTANBUL FROM PAMUK’S 
PER SPE C TIVE
“Why was I taking these photographs? Because this image 

PAMUK’UN 
“BALKON”UNDAN 

sanat.ykykultur.com.tr
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Works by 24 photographers who made 
an impact with their work during the 
1980s under the umbrella of “Group 
F”, “FOG Photography Group”, and 
“Group 9” are presented together at 
the “On the Road” exhibition. Works 
by the photographers, who state that 
“Everything we have learned, we learned 
on the road. Despite photography 
being an individualistic branch of art, 
talking about photographs and sharing 
the photographs we took between 

perception, photography trends, and 
socio-psychology of the period between 

exhibition will be open to visitors at the 

Istanbul between March 21-April 27.

Güncel sanatın önemli isimlerinden Kezban 
Arca Batıbeki’nin yeni kişisel sergisi “Vaad 
Edilmemiş Topraklar”daki kompozisyonlar, 
ideal doğa tasviri olan eski manzara 
resimlerini, plastik müdahaleler aracılığıyla 
tuvalin kalanıyla bütünleştiriyor. Göç ve çok 
kültürlülük odaklı günümüz dünyasında, 
yerinden ayrılan ya da ayrılmak zorunda 
bırakılan insanların hikâyeleri, bu kolajlar 
aracılığıyla dramatize edilmeden yansıtılmaya 
çalışılıyor. Sergi, 24 Mart’a kadar İstanbul 
Pilevneli Mecidiyeköy’de gezilebilir. 
pilevneli.com 

Unpromised Lands
Kezban Arca Batıbeki is one of the leading 
names in contemporary Turkish art, and her 
new exhibition “Unpromised Lands” includes 
compositions which merge old landscape 
paintings depicting an idealised nature with the 
rest of the canvas through plastic interventions. 
In our present world, with a focus on migration 
and multiculturalism, the stories of people who 
have left their native land or have been forced 
to do so, are reflected without dramatising 
through these collages. The exhibition will be 
open at Pilevneli in Mecidiyeköy, Istanbul until 
March 24.

TREND / Hotwire

YOLDA:  

ifturquie.org

 
s

16 PEGASUS _
 
Mart / March 2019

FOTOĞRAF / PHOTOGRAPH: İZZET KERİBAR





The Prado Museum in Madrid is hosting 
a special exhibition to celebrate the 200th 
anniversary of its opening. The museum 
will be exhibiting an exclusive collection 
of works by Swiss sculptor and painter 

art of not only the 1950s but also the 
entire 20th

sculptures. Giacometti is known for 

global experience post-World War II 
trauma, and the exhibition will be open 
until June 7.

Rothko ilk kez Avusturya’da
Viyana Sanat Tarihi (Kunsthistorisches) 
Müzesi, Avusturya’da şimdiye dek düzenlenmiş 
ilk Mark Rothko sergisine imza atıyor. Sergi için 
yapılan seçki sayesinde, resmettiği dikdörtgen 
formlarla soyut dışavurumculuğun önemli 
isimlerinden Rothko’nun sanatındaki pek 
çok farklı dönemin izini sürebilmek mümkün. 
Sanatçıya ait 40’tan fazla eser, 12 Mart-30 
Haziran tarihleri arasında Viyana Sanat Tarihi 
Müzesi’nde sergileniyor.
khm.at

Rothko in Austria for the First 
Time
The Vienna Art History (Kunsthistorisches) 
museum is hosting the first ever Mark Rothko 
exhibition to be held in Austria. The selection 
of works to be exhibited will allow visitors to 
follow the paths of many different periods of 
Rothko’s art, whose paintings in rectangular 
forms made him an important name in 
abstract expressionism. More than 40 works 
created by the artist will be available to see at 
the Vienna Art History Museum between March 
12-June 30.

TREND / Hotwire

PRADO’NUN  
200. YIL I 

ve ressam Alberto Giacometti’nin 

sergisi, 7 Haziran’a dek gezilebilir.
museodelprado.es

G IACOME T TI IN  
HONOUR OF PRAD O’S 
200 TH A N N IVE R SARY
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TREND / Hotwire

ART DUBAI 
OPENS ITS 

DOORS FOR THE 
13 TH TIME 

Dubai was included in the 
UNESCO Creative Cities 

Network last year under the 
“Design” category, and it 

hosts the Art Dubai, one of 
the most important art fairs 

of the MENASA (Middle 
East, North Africa, and South 

Asia) region, for the 13th 
time between March 20-23. 

Artists and more than 90 
art galleries from all around 
the world will be exhibiting 

their works from various 
art disciplines under the 

“Contemporary”, “Modern”, 
“Residents”, and “Bawwaba” 

categories, and the fair, which 
is a large-scale international 

screenings, workshops for 
kids and adults, talks, and 

concerts.

 
13. KEZ 
KAPILARINI 
AÇIYOR 

kabul edilen Dubai, 20-23 Mart tarihleri 

Güney Asya (MENASA) bölgesinin 

galerisinin, “Contemporary”, “Modern”, 

 

artdubai.ae
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İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan DUBAİ’ye haftanın 
HER günü her şey dâhil 104,99 
USD’den başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.

You can fly to DUBAI from İstanbul 
Sabiha Gökçen Airport with Pegasus’  
DAILY flights; all-inclusive prices  
start at 104,99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS





TREND / Hotwire

(Todos 
lo saben)

EVERYB ODY KNOWS

Biz
Geçmişte yaşadığı bir travma 
yüzünden sürekli ailesinin başına 
bir şeyler geleceği endişesi taşıyan 
Adelaide Wilson ve ailesinin 
yaşamı, sahilden döndükleri bir 
gün evlerinin önünde davetsiz 
misafirlerle karşılaşmasıyla 
değişir. Oscar’lı yönetmen Jordan 
Peele’nin hem yazdığı hem de 
yönettiği gerilim filmi “Biz”in 
başrollerinde Lupita Nyong’o, 
Winston Duke ve Elisabeth 
Moss yer alıyor. Film, 22 Mart’ta 
gösterime giriyor.

Us
Adelaide Wilson is constantly 
worried about harm coming to 
her family due to a past trauma, 
and her life, as well as her 
family’s, is changed when they 
encounter unwelcome guests 
awaiting them in front of their 
home as they return from the 
beach one day. “Us” is a thriller 
written and directed by Oscar 
winner director Jordan Peele, 
and it stars Lupita Nyong’o, 
Winston Duke, and Elisabeth 
Moss. In cinemas on March 22.

Güven
Meryem, eşi Ali ve onunla 
evlenmeden önceki birlikteliğinden 
olan çocuğu, sıradan bir aile tablosu 
çizmektedir. Ancak çocuğunun 
babası Ferit’in yıllar sonra geri 
dönmesiyle ilişkileri derinden 
sarsılan Meryem ve Ali’nin birbirine 
karşı duyduğu şüphe, Ferit’in 
öldürülmesiyle iyice artar. Yönetmen 
koltuğunda Sefa Öztürk’ün oturduğu 
“Güven”in oyuncu kadrosunda ise 
Bülent Çolak, Gözde Çığacı, Ahmet 
Kaynak ve Serkan Keskin yer alıyor. 
Film, 15 Mart’tan itibaren vizyonda.

Trust
Meryem, her husband Ali, and her 
child from a previous marriage 
appear to be nothing but an ordinary 
family. But after the child’s father 
Ferit returns following a years-
long absence, Meryem and Ali’s 
relationship is shaken to the core, 
and their suspicion towards each 
other is increased with the murder 
of Ferit. Directed by Sefa Öztürk, 
the cast of “Trust” includes Bülent 
Çolak, Gözde Çığacı, Ahmet Kaynak 
and Serkan Keskin. In cinemas on 
March 15.
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Alex Skolnick Trio
Testament grubuyla dünya çapında üne 
kavuşan Alex Skolnick’in Matt Zebrovski 
ve Nathan Peck ile kaydettiği son albüm 
“Conundrum” kapsamında çıktığı Avrupa 
turnesinin duraklarından biri de İstanbul. Hard 
rock ve heavy metal klasiklerini caz formunda 
yeniden yorumlayan Alex Skolnick Trio, 14 
Mart’ta İstanbul Zorlu PSM Studio’da, caz ve 
metal sevenleri buluşturuyor. 

Emel Mathlouthi 
Tunus’un en narin seslerinden biri olan besteci, 
gitarist ve solist Emel Mathlouthi, geleneksel 
melodileri elektronik tınılarla harmanladığı 
tarzıyla öne çıkıyor. Arap Baharı’nın yaşandığı 
günlerde tüm bölgenin marş olarak 
benimsediği “Kelmti Horra” (Kelimelerim 
Özgür) parçasıyla ünü sınırları aşan sanatçı, 
27 Mart’ta İstanbul Zorlu PSM Studio’ya konuk 
oluyor.

Alex Skolnick Trio
Alex Skolnick, who rose to global fame with 
his band Testament and recorded the album 
“Conundrum” with Matt Zebrovski and 
Nathan Peck, will be performing in Istanbul 
as part of the album’s promotional tour. 
Alex Skolnick Trio reinterprets hard rock and 
heavy metal classics in jazz form, and it will 
be a night to remember for jazz and metal 
lovers alike at Zorlu PSM Studio in Istanbul 
on March 14.

Emel Mathlouthi 
Composer, guitarist and soloist Emel 
Mathlouthi, one of the most gentle voices to 
have come out of Tunisia, has made a name 
for herself with her musical style which blends 
traditional melodies with electronic beats. The 
singer rose to global fame during the Arab 
Spring protests when her song “Kelmti Horra” 
(My Word Is Free ) was adopted as an unofficial 
anthem by the whole region, and she will be 
performing at Zorlu PSM Studio in Istanbul on 
March 27.

TREND / Hotwire

zorlupsm.com
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The Istanbul leg of the Sónar Festival, 
which brings together music, creativity, 
and technology, takes place on March 
8-9 this year. As in the past two years, 
this year too the Zorlu Performing Arts 
Centre will be home to talented and 
successful electronic music producers, 
DJs, and bands. Some of the names 
announced from Sónar Istanbul’s eagerly 
anticipated line-up so far are Ben Frost 
(live), Bicep, Deena Abdelwahed (live), 
DJ Lag, DJ Seinfeld, DJ Stingray, Fjaak, 
Gazelle Twin, George Fitzgerald, HAAi, 
Henrik Schwarz, Kobosil, Laurent 
Garnier, Matador, Modeselektor, Octo 
Octa, The Field, Tijana T and Volvox.

SÓNAR 
ISTANBUL’A 

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

G E T  R E A DY  F O R 
S ÓNA R IS TA NB U L





TREND / Hotwire
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Derya Bengi’nin daha önce 50’li ve 

70’li 

kitap.ykykultur.com.tr

T U R K E Y  I N  T H E  7 0 s : 
DIC TIONARY WITH ALL 
THAT JA Z Z   

 

Kemal Varol’un yeni romanı Âşıklar Bayramı, 
25 yıl sonra aniden, üç telli bağlaması ve 
ahşap bavuluyla ortaya çıkan bir baba ile 
üzerinde kırık bir aşk hikâyesinin bulutu 

dolanan oğlunun, hem Diyarbakır’dan Kars’a 
uzanan hem de hafızanın kuytularında 

gezinen hesaplaşmasını anlatıyor. 
iletisim.com.tr

Hugo ödüllü bilimkurgu yazarı John 
Scalzi’nin yeni romanı Sendrom, “Haden 

sendromu” adlı hastalığın şekillendirdiği bir 
dünyada geçiyor. Bu hastalıkla bağlantılı 

bir cinayeti soruşturan iki FBI ajanı, katilin 
kim olduğunu çözmeye çalışırken büyük 

şirketlerin ve sanal dünyanın derinliklerine 
doğru sürükleniyor.

ithaki.com.tr

Locked In
Hugo Award recipient science fiction writer 

John Scalzi’s new novel Locked In takes 
place in a world shaped by an epidemic 

called “Haden’s Syndrome”. Two FBI agents 
investigating a murder connected to this 

syndrome get dragged into the depths of the 
realm of large companies and the virtual world 

as they attempt to figure out the identity of 
the killer.

Minstrels’ Festival
Kemal Varol’s new novel tells the story of a 
father, who returns after 25 years carrying 

his three-string bağlama and a wooden 
suitcase, and his son, over whom the cloud of 
an unrequited love story hangs, as they settle 
accounts which span not only Diyarbakır and 

Kars but also the depths of memory.
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Films from seven continents will be screened 
at the 17th International Women’s Film 
Festival on Wheels. The festival will begin in 
Istanbul on March 7, and it will travel to seven 
different cities until May 7. The cities which 
the festival will visit are as follows: Giresun 
(March 9-10), İzmir (April 6-7), Mersin (April 
13-14), Antalya (April 20-21), Adana (April 
27-28) and Diyarbakır (May 4-5).

One of the world’s biggest book fairs, the 
Bologna Children’s Book Fair (

) which has been held 
regularly since 1963 takes place between 
April 1-4 this year. Bologna, nicknamed 
the “Red City”, is one of the important 
cultural centres of North Italy, and it 
welcomes many important authors, 
illustrators, translators, and agencies 

duration of the fair. Last year, about 
28.000 people visited the fair, and this 
year’s guest of honour is Switzerland.

TREND / Hotwire

BOLONYA ÇOCUK 

Yedi farklı kıtadan filmler, 17. Uluslararası 
Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde 
buluşuyor. 7 Mart’ta İstanbul’da başlayan 
festival, 7 Mayıs’a kadar yedi farklı şehri 
geziyor. Festivalin duraklarıysa Giresun  
(9-10 Mart), İzmir (6-7 Nisan), Mersin (13-14 
Nisan), Antalya (20-21 Nisan), Adana (27-28 
Nisan) ve Diyarbakır (4-5 Mayıs).
filmmor.org

 

Filmmor Visits Seven Cities
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan BOLONYA’ya haftanın  
HER günü her şey dâhil 59,99 USD’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

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

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İLLÜSTRASYON / ILLUSTRATION: ANNA DESNITSKAYA

AGNES VARDA





Hektor

WHIC H  ON E  I S  
YO UR C IT Y?

Hector in 

 

 

 HAZIRLAYAN / COMPILED BY:  HANDE ÇETİN ONGUN

[  ]

St. Petersburg, profesyonel bale toplulukları ya da 
akademileriyle dünyanın önde gelen merkezlerinden 
biri. Dünyaca ünlü Mariinsky Balesi, Vaganova 
Bale Akademisi, Context Pro veya Boris Eifman 
Dans Akademisi gibi kurumlar, bu meslekte gelmiş 
geçmiş en önemli sanatçıların yetiştirilmesine 
önayak oldu ve olmaya devam ediyor.

St. Petersburg is one of the leading global centres 
for ballet with its professional ballet companies and 
academies. Institutions such as the world-famous 
Mariinsky Ballet, Vaganova Ballet Academy, Context 
Pro and the Boris Eifman Dance Academy have 
trained some of the most important dancers in 
these fields and continue to do so.

St. Petersburg’dayken, 
dünyanın en büyük 
müzelerinden olan Ermitaj 
Müzesi’nde tüm dünya 
kültürlerinin eserlerini 
hayranlıkla incelemeyi, 
Zooloji Müzesi’nde 
keyifli zaman geçirmeyi, 

Mariinsky’nin sahnesinde değerli bir eser izlemeyi 
ihmal etmeyin.

Whilst you’re in St. Petersburg, don’t forget to 
visit the Hermitage Museum, one of the biggest 
museums in the world, where you can marvel at 
artworks from every culture in the world; have an 
enjoyable time at the Zoological Museum, and 
watch a worthy live performance on the Mariinsky 
Stage.

Avrupa’nın en büyük 
şehirlerinden  
St. Petersburg, hem 
ambiyans hem de tarih 
bakımından çok zengin. 
Bir şehir turunun önemli 
durakları arasında, Katerina 
Parkı, tarihi Eliseyev 

Dükkânı, Aniçkov Sarayı, Fontanka Kanalı, Stroganov  
Sarayı, Petrus ve Pavlus Kalesi, Kanlı Kilise ve 
Amirallik Binası yer alıyor. 

St. Petersburg is one of the biggest cities in Europe, 
and it is rich in history and atmosphere. Some of 
the important stops in the city sightseeing tour 
include the Catherine Park, the historic Eliseyev 
Emporium, Anichkov Palace, Fontanka Canal, 
Stroganov Palace, The Church of St Peter and St 
Paul, The Church of the Saviour on Spilled Blood,  
and the Admiralty Building.

TREND / Hotwire
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ronline.com.tr
online shopping
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izmirkuklagunleri.com

TREND / Hotwire



DELPHIN
DIVA

BOTANIKPLATINUM

DELPHIN
DELUXE

BOTANIK
HOTEL&
RESORT

DELPHINIMPERIAL

DELPHINPALACE

DELPHINBE GRANDRESORT
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wwf.org.tr

ATL A S  O F  T U R K I S H 
BREEDING BIRDS 
PUB L IS H ED

34 PEGASUS _
 
Mart / March 2019

• Türkiye’de düzenli bulunan 
400 türün 313’ü ürüyor.

• Avrupa çapında soyları azalan 
bazı türlerin Türkiye’de 
sağlıklı popülasyonları 

bulunuyor. 
• Üç kuş türü Türkiye’de üreyen 

kuş fauna’sına eklenirken, 
üç önemli türün de artık 

geçmiş yıllardaki yuvalama 
bölgelerinde üremediği tespit 

edildi.  
• Başka coğrafyalardan 

getirilen ve doğal yaşama 
katılan üç yabancı tür ise 

Türkiye’nin üreyen kuş 
listesine dâhil oldu.

• 313 out of the 400 species 
which are regularly found in 

Turkey breed.
• Some species whose 

populations are in decline 
in Europe have a healthy 

population in Turkey.
• Three bird species have 

been added to the fauna of 
breeding birds in Turkey, 

whilst three important 
species have been 

discovered to no longer 
breed in their own breeding 

grounds.
• Three foreign species 

introduced to the natural 
habitat from other regions 

have been included in the list 
of breeding birds in Turkey.





T U R K E Y ’ S  G A S T R O N O M I CA L 
ROAD MAP
The Turkish Restaurant and Entertainment Association 
(TURYID), which aims to create innovative solutions 
within the restaurant and entertainment sector, hosts 
the Global Gastro-Economy Summit for the second time 
on March 12 this year. The summit will take place at the 

kitchen”, and it will focus on the brand value of Turkey 

This important event opens up Turkish cuisine to the 

of Turkish chefs around the world and the opportunity 

and its main topics are “The Economy of Gastronomy”, 
“Gastro-Diplomacy”, “Gastronomy Tourism”, and “Social 
Gastronomy”.

gastroekonomizirvesi.com
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The gastronomy sector is an important 
stepping stone on the way to cities or countries 
becoming recognised brands, and generates 
an economy worth billions of dollars each 
year. It is also one of the main grounds for 
tourism today.

TREND / Hotwire





TREND / Hotwire

Bu ayki tarifimiz, 
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Malzemeler 
2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 adet patlıcan (közlenmiş, ayıklanmış, bıçakla 
ince kıyılmış), 1 su bardağı arborio pirinci, 1 adet orta boy soğan ve 2 adet 
sarımsak (ince, yemeklik doğranmış), 1/3 su bardağı beyaz şarap, 2 dal taze 
kekik yaprağı, 1 avuç toz parmesan, 1 yemek kaşığı tereyağı, 3 su bardağı su, 
tuz ve karabiber, 1 su bardağı limonlu su

 
1 adet ince dilimlenmiş limon, 3 yemek kaşığı toz şeker ve 3 su bardağı su

2 tablespoons of olive oil, 2 aubergines (roasted, peeled, finely chopped 
into strips), 1 cup arborio rice, 1 medium-sized onion and 2 cloves of garlic 
(thinly sliced), 1/3 cup of white wine, leaves from 2 stalks of thyme,  
1 handful of grated parmesan, 1 tablespoon of butter, 3 cups of water, salt 
and pepper, 1 cup of lemon water mixture.

 
1 thinly sliced lemon, 3 tablespoons of sugar, and 3 cups of water

Limon, toz şeker ve suyu bir 
tencerede 25 dakika kadar orta 
ateşte tıkırdatın ve kenara alın. 
Küçük ama derin bir tencereye 
zeytinyağını koyun. Önce soğanı 
ekleyip 1 dakika çevirin, ardından 
sarımsakları ilave edip 30 saniye 
daha çevirin. Hemen arkasından 
pirinci ilave edin ve 2 
dakika kadar kavurun. 
Pirinç kavrulunca şarabı 
ilave edin ve şarabın 
alkolü uçana kadar 30 
saniye boyunca hızlıca 
karıştırın. Ardından tuzu 
ve karabiberi ekleyin. Hemen 
arkasından patlıcanları ve kekik 
yapraklarını ilave edip hepsini 
hafif ezerek güzelce karıştırın.

Artık pirince sıvı ekleme safhasına 
geldiniz: Her seferinde yarım 
bardak su ekleyin. Fazla eklerseniz 
pirinciniz hafif lapalaşır, az 
eklerseniz yeteri kadar pişecek 
sıvıyı bulamaz. Hazırladığınız 
limonlu karışımdan 1 su bardağı, 
içme suyundan 3 su bardağı 
olmak üzere pirincinize su 
çekin (Unutmayın, her 
seferinde yarım bardak!). 
Pirinçler çok dağılmasın 
ama aşırı diri de kalmasın. 
Pişirme işlemi bittikten 
sonra bir avuç dolusu 
parmesanı ve tereyağını ekleyip 
hızlıca bir kez daha karıştırın. 
Risottoyu ateşten alın, tencerenin 
kapağını kapatın ve 5 dakika da 
bu şekilde dinlendirdikten sonra 
servis edin.

Simmer the lemon, sugar, and 
water over medium heat for 
around 25 minutes. Put the 
olive oil into a small but deep 
pot. First, add the onion and 
roast for 1 minute, then add the 
garlic and roast for a further  
30 seconds. Immediately add 

the rice and roast for around 
2 minutes. When the rice is 

roasted, add the wine, and 
stir it quickly for about   
30 seconds until the 

alcohol evaporates. Then 
add the salt and pepper. 

Immediately after, add the 
aubergine and the thyme 
leaves, and blend them well and 
stir thoroughly.

Now you need to add the liquids 
into the rice: Add half a cup of 
water at a time. If you add too 
much, your rice will become 
soggy, and if you add too little,  
your rice won’t have enough 
water to cook. Add 1 cup of 
the lemon mixture you have 

prepared and 3 cups of 
drinking water (don’t 
forget, half a cup at a 
time!). Make sure that 
the rice isn’t too soft but 

not too hard either. After 
it’s cooked, add the handful 

of grated parmesan and the 
butter, and stir quickly. Take 
the risotto off the heat, close 
the lid of the pot, and let it 
rest for five minutes before 
serving.

LEMON  A N D AU B E RG INE RIS OT TO
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1. Marks & Spencer
2. DKNY
3. HOTİÇ
4. MACHKA
5. LC Waikiki
6. LEVI’S 
7. ZARA
8. Elle Shoes

1. Elle Shoes
2. Marks & Spencer
3. NetWork
4. Eastpak
5. Desa
6. LC Waikiki
7. SWATCH



asteriahotels.com

ASTERIA 
C L U B - B E L E K

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

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

ASTERIA 
B O D R U M  R E S O R T
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VICHY 
İsmini % 89 oranındaki Vichy 

Mineralli Termal Suyu’ndan 
alan Mineral 89, doğal kaynaklı 

hyalüronik asit içeriyor. Hyalüronik 
asit cildi nemlendirip canlı bir 
görünüm kazandırırken Vichy 
Mineralli Termal Suyu da cilt 

bariyerini güçlendiriyor.

Mineral 89 derives its name from 
the 89% of Vichy Mineral Thermal 
Water it contains, and it includes 

naturally sourced hyaluronic acid. 
Hyaluronic acid moisturises the skin 

and lends it a vibrant look, whilst 
the Vichy Mineral Thermal Water 

strengthens the skin’s defence.

VOONKA
Voonka Collagen Beauty Mask, içeriğindeki 
kollajen, hyalüronik asit, aloe vera ve bakır 
glukonat ile cildin sıkılaşmasına ve yenilenmesine 
destek sağlıyor; cilt tonunun düzenlenmesine 
yardımcı oluyor.

Voonka Collagen Beauty Mask helps skin become 
firmer and rejuvenate thanks to the collagen, 
hyaluronic acid, aloe vera, and copper gluconate 
it contains. It also helps regulate skin tone.

HORMETA 
Tüm cilt sorunları için çözümler sunan 
Hormeta ürünleri, İsviçre Alpleri’nden 

elde edilen suyun yanında bakır, 
manganez, çinko, silisyum, magnezyum 

eser elementlerinin kullanıldığı doğal 
OligoCos-5© adlı bileşenle cildin 

yenilenmesini ve güçlenmesini sağlıyor.

Hormeta products offer remedies for all 
skin problems, and they contain water 

from the Swiss Alps, as well as the natural 
OligoCos-5© component, which contains 

trace elements of copper, manganese, zinc, 
silicium, and magnesium, helping the skin 

regenerate and become fortified.

VERSACE
Versace’nin Medusa başlı ve Yunan anahtarı 

motifli, çarpıcı bir kırmızı şişede satışa sunduğu 
yeni erkek parfümü Eros Flame, dağ biberiyesi, 

chinotto, paçuli özü, pepperwood ağacı, 
Madagaskar karabiberi ve Haiti vetiveri gibi 

birbirine zıt akorlardan oluşuyor.

Versace’s new perfume for men, Eros Flame, 
presented in a striking red bottle with a Medusa’s 

head cap and a Greek key pattern, contains 
contrasting notes such as wild rosemary, 

chinotto, patchouli essence, pepperwood tree, 
Madagascar pepper, and Haitian vetiver. 

HiPP
HiPP’in organik badem özlü banyo jeli, 
hassas ciltleri zarar vermeden besleyip 
nemlendiriyor. PEG, paraben, mineral yağ, 
esansiyel yağ, renklendirici ve koruyucu 
içermeyen jel, özellikle yenidoğan cildi ile 
uyumlu bir Ph değerine sahip.

HiPP’s shower gel with organic almond 
essence nourishes and moisturises 
sensitive skin without creating irritation. 
The gel does not contain PEG, parabens, 
mineral oils, essential oils, colourants or 
preservatives, and its PH value makes it 
suitable for newborn skin.

DEBORAH MILANO
Beş farklı renk tonuyla satışa sunulan fondöten 
Il Fondotinta, cildi hava kirliliğinden ve dijital 
cihazlardan yayılan mavi ışığın zararlarından 
koruyor. Ürün, SPF 15 güneş koruma faktörüyle 
güneşin zararlı ışınlarına karşı da etkili.

Il Fondotinta is a foundation available in five 
shades, and it protects the skin from the 
damaging effects of air pollution and the blue 
light of digital screens. The product also has an 
SPF of 15.

TAKE CARE OF YOURSELF 
WHILE YOU TRAVEL!

SEYAHATTE 
BAKIMSIZ 
KALMAYIN!

ELF 





[ C A N E R  C İ N D O R U K ]

“I FIND BIG STORIES ABOUT LITTLE PEOPLE 
MESMERISING”

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: HANDE ÇETİN ONGUN FOTOĞRAF/ PHOTOGRAPHY: MEHMET ÇAKICI 

Çok geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmanızı sağlayan, 
bir Orhan Kemal uyarlaması olan “Hanımın Çiftliği”nde, 
Çukurovalı bir genci canlandırıyordunuz. Şimdiyse o 
coğrafyanın insanlarının öykülerini anlatıyorsunuz. Sessiz 
Şarkıcı kitabı nasıl şekillendi?

In the TV series “The Lady’s Farm”, which was adored by a huge 
audience and which is an adaptation of an Orhan Kemal novel, 
you play the part of a young man from Çukurova. Now, you’re 
telling the stories of the local people of that region. How was 
Silent Singer created?

PORTRE / Portrait
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Kebapçı Nuri, dilenci Ahmet, genç pehlivanlar ya da 
Hanım... Öykülerinizin kahramanları birer “başrol” 
ağırlığında değil belki ancak hepsi bir araya gelerek 
büyük bir Çukurova resmini tamamlıyor. Başrol 
oyuncusu olarak, tercihinizi “küçük insanların 
hikâyeleri”nden yana kullanmışsınız…

En son Çukurova Kitap Fuarı’nda bir imza gününüz 
oldu. Okuyucuların tepkileri nasıldı?

Kitabınızın tanıtım çalışmaları dışında, şu anda kaç 
farklı proje için mesai harcıyorsunuz?

Nuri the kebab vendor, Ahmet the beggar, young 
wrestlers or The Lady herself… Perhaps the 
protagonists of your stories do not have the weight 
of a “star”, but when they come together, they 
complete a wide panorama of Çukurova. As an actor 
who played the leading part, you have chosen the 
stories of “little people” to write…

Recently you’ve had a book-signing day at the 
Çukurova Book Fair. What were the readers’ 
reactions?

What other projects are you currently working on 
apart from the promotional events for your book?

The Insiders

PORTRE / Portrait

ÜZÜLÜYORUM”
“Kadın” ikinci sezonunda da 
ilgiyle takip edilen dizilerden 

biri. Canlandırdığınız Sarp 
ise izleyiciyi ikiye bölen bir 
karakter; ya seviliyor ya da 

eleştiriliyor. Siz rolünüzü nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Sarp’a üzülüyorum, onu 

seviyor ve iyi anlıyorum: iki 
arada bir derede kalmış, 

çeşitli talihsizlikler karşısında 
hayatı mahvolmuş, eski 

neşesinden eser kalmamış, 
çaresiz bir adam. Geçen 

dört yılın ardından değişen, 
dönüşen her şeyle yüzleşiyor; 

öldü sandığı karısı ve 
çocuklarıyla, yeni yaşantısıyla, 

kendisiyle… “Kadın” naif, 
yalın, hüzünlü bir dizi. İşini en 
iyi şekilde yapmaya çalışan, 

güzel bir ekibimiz var. Bu 
sinerji izleyiciye de yansıyor.

“I FEEL SORRY  
FOR SARP”

The second series of the TV 
drama “The Woman” has 

proved just as popular as the 
first. The character you play, 
Sarp, is a divisive character 
from the perspective of the 

audience, he is adored or 
criticised. What do you make 

of the character you play?
I feel sorry for Sarp, I like 
him and understand him 

well. He’s stuck between a 
rock and a hard place, his life 

has been ruined by various 
misfortunes, and he’s now a 
downtrodden man with not a 

trace of his past joy. After four 
years have passed, he faces 
everything that has changed 

and morphed: his wife and 
children, whom he thought to 
be dead, his new life, himself… 

“The Woman” is a pure, 
simple, sorrowful show. We 

have a good team who try to 
do their best, and their energy 
is reflected on the audience.

“I think Spain, Cuba, and Brazil have a rhythm of their own that is 
completely different from other countries.”



SAÇ DÖKÜLMESİNE DUR
*

DOKTORLAR
TARAFINDAN

BAY L N / FOR DISTRIBUTORSHIP:  export@zigavus.com
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Sizi 10 yıldır pek çok projede, farklı rollerde izledik. Bugün 
ulaştığınız noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yıllar önce, Adana’dan İstanbul’a gelmek için yola çıkan 
Caner’e bir tavsiye verecek olsaydınız, ona ne derdiniz?

Zihinsel olarak neler sizi canlı kılıyor?

Sizi en çok hangi destinasyonlar etkiliyor?

Bir sonraki tatilinizi nerede geçirmeyi planlıyorsunuz?

Silent Singer, 
published recently 

under the Alpha 
Books imprint, 

contains 11 short 
stories.
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Alfa Kitap etiketiyle 

’da  

“Çukurova, sosyal ve kültürel anlamda 

“Çukurova is a very colourful region in terms of social and cultural aspects. 
It also contains many paradoxes in addition to this. Art loves paradoxes. It 
mustn’t come as a surprise that many artists hail from Çukurova!”.

We’ve watched you in many different projects and in various roles over the past 
ten years. How do you view the success you’ve attained today?

If you were to give a piece of advice to Caner who set out from Adana for Istanbul 
all those years ago, what would you say to him?

What keeps you in good health mentally?

What are some of your favourite destinations?

Where are you planning to spend your next holiday?







Seyahat travel
TRAVEL NOTES FROM TURKEY AND THE WORLD

ADANA WHEN THE ORANGES BLOSSOM

Mart / March  2019 _ PEGASUS 51 



SEYAHAT /  Travel

Portakal 
Çiçekleri 

ADANA

ADANA
When the Oranges 
Blossom

 YAZI / TEXT: HANDE ÇETİN ONGUN
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
ADANA’ya haftanın HER günü her şey 
dâhil 79,99 TL’den başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.

You can fly to ADANA from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights; 
all-inclusive prices start at 79,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan ADANA’ya 
vergi ve ek ücretler hariç 
17OO BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

You can fly to ADANA from 
İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport by using 1700 
BOLPOINTS,  
excluding taxes and 
charges.

1700 
BOLPUAN
BOLPOINTS
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SAYILARLA 
PORTAKAL 

KARNAVALI
1 milyon+

Karnavalın 2018’deki 
katılımcı sayısı

80-85 milyon TL
Karnavalın Adana ve 
çevresinde yarattığı 

ekonomik değer
% 100

Karnaval döneminde 
Adana’daki otellerin 

doluluk oranı
0 (Sıfır)

Karnaval döneminde 
kayıtlara yansıyan  

olay sayısı
1 saat

İstanbul-Adana  
uçuş süresi

 

Orange Blossom 
Carnival in 
Numbers
1 million+

Number of participants 
in the carnival in 2018

80-85 million TRY
The economic value 

created by the  
carnival in Adana and  

surrounding areas
100%

Occupancy rate of hotels 
in Adana  

during the carnival
0 (Zero)

Number of criminal 
incidents recorded 
during the carnival

1 hour
Duration of an  

Istanbul-Adana flight





SEYAHAT /  Travel
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· Adana kebabı yerken yanında şalgamın tadına varın. 
· Bici bici, şırdan, aşlama, ciğer, sıkma, kazan simidi 

gibi yerel lezzetleri keşfedin.
· Tarihi kent merkezinden şalvar, mintan, kasket gibi 

yerel kıyafetler ve hediyeliklere gözatın.
· Olgunlaşma Enstitüsü Müzesi’ndeki Türk el sanatları 

koleksiyonunu görebilirsiniz.
· Şinasi Efendi Sokağı, Ziyapaşa Bulvarı ve Turgut Özal 
Bulvarı civarındaki restoranların ve eğlence yerlerinin 

keyfini çıkarın. 
· Seyhan Nehri kıyısını ve Merkez Park’ı keyifli bir 

yürüyüşle keşfedin.
· Kapıkaya Kanyonu, Varda Köprüsü ve Yumurtalık 

Lagünü’nde fotoğraf çektirmeden dönmeyin.
· Anavarza Antik Kenti’ni ziyaret edip dönüş yolunda 

“Lokman Hekim” efsanesiyle ünlü  
Misis Köprüsü’ne uğrayın.

Add these to your to-do list!
· Drink turnip juice to accompany your Adana kebab.

· Sample local dishes such as bici bici, şırdan, 
aşlama, liver, sıkma, and  

oven-baked bagels.
· Purchase traditional local clothes, such as 

shalwars, dresses, and flatcaps, and souvenirs from 
the historic city centre.

· View the Turkish Handcrafts collection at the 
Finishing School Museum.

· Enjoy a good time at the restaurants and 
entertainment venues located on the Şinasi 

Efendi Street, Ziyapaşa Boulevard, and Turgut Özal 
Boulevard.

· Go for a walk by the River Seyhan and the Central 
Park.

· Take photos at the Kapıkaya Canyon, Varda Bridge, 
and Yumurtalık Lagoon.

· Visit the ancient town of Anavarza. Drive over 
the Misis Bridge on the way back, famous for its 

“Luqman the Wise” legend.
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GÖRMEDEN 

Tarihi kent merkezinde 
görülecekler listenize, 

2. yüzyılda Roma 
İmparatoru Hadrianus 
tarafından yaptırılan 

Taşköprü’yü, Birinci Ulusal 
Mimarlık dönemini temsil 

eden nadir yapılardan 
Adana Garı’nı, 16. yüzyıl 

eseri Yağ Camisi’ni, 
Beylikler Dönemi 

mimarlığının zarif örneği 
Ramazanoğlu Konağı’nı ve 

sesi bir zamanlar kentin 
pek çok yerinden duyulan 

Saat Kulesi’ni eklemeyi 
ihmal etmeyin.

Vaktiniz olursa Adana’nın 
çevresini de keşfe 

çıkabilir; Tarsus (20 
dk), Mersin (45 dk), 
İskenderun (1 saat), 
Antakya (1,5 saat), 

Gaziantep (2,5 saat) ve 
Kapadokya (2,5 saat) gibi 

birçok yere günübirlik 
geziler planlayabilirsiniz.

Don’t come back 
before seeing 

these!
Don’t forget to add the 
Stone Bridge, built by 
the Roman emperor 

Hadrian during the 2nd 
century, the Adana Train 
Station, one of the few 
examples of the first 
National Architecture 

Movement era, the 16th 
century Oil Mosque, 

the Ramazanoğlu Hall, 
an elegant example of 

Anatolian beyliks period 
architecture, and the 
Clock Tower, whose 

chiming used to be heard 
all over the town, into 

your list of places to visit 
in the historic city centre.

If you have the time, 
you can also discover 

the surrounding areas, 
and organise day trips 
to many places, such 

as Tarsus (20 mins 
drive), Mersin (45 mins), 

İskenderun (1 hour), 
Antakya (1.5 hrs), 

Gaziantep (2.5 hrs), and 
Cappadocia (2.5 hrs).
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Hayata huzurlu bir iz...
Leave a peaceful mark on life...

Konforlu yaşamın anahtarı Eliz Cam; Katlanır, Sürme, Otomatik Giyotin Cam ve 
Kış Bahçesi seçenekleriyle her mevsime kalıcı izler bırakıyor.

Key to a comfortable life, Eliz Cam leaves a mark on every season with the 
Folding, Sliding, Automatic Guillotine Glazing Systems and Winter Garden options.

w w w . e l i z c a m . c o m . t r
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Ukraine’s small cultural town Lviv is the country’s door to the 
West, thanks to its abundance of museums, striking architecture, 
and chic cafes. Besides, it is an ideal weekend break destination 
with budget-friendly prices and without the need for a visa.

HEART OF E AS T ER N  EUR O P E

LVIV

Lviv

 

  YAZI / TEXT: ROZA GÜZEL  
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20. yüzyılın başında Mimar 
Zygmunt Gorgolewski 

tarafından tasarlanan Lviv 
Opera Binası, Poltva Nehri’nin 

kıyısındaki bataklık alanın 
kurutulmasıyla oluşan zemine 

inşa edilmiş. Bin 100 kişi 
kapasiteli Barok yapı, pek çok 

etkinliğe ev sahipliği  
yapıyor. 

Magnificent 
Structure

The Lviv Opera House, 
designed by architect Zygmunt 
Gorgolewski in the beginning of 
the 20th century, was built over 

the marshy ground on the banks 
of the River Poltva after it was 
dried. The Baroque structure 

has a capacity of 1.100 people, 
and it hosts many events.
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İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan LVIV’e haftanın  
BEŞ günü her şey dâhil 84,99 USD’den 
başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to LVIV from İstanbul 
Sabiha Gökçen Airport with Pegasus’ 
FIVE days a week flights; all-inclusive 
prices start at 84,99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

Tarihi Miras
Rynok Meydanı’nın iki 

kilometre uzağındaki Kale 
Tepesi’nin (Zamkova Hora) 
zirvesine inşa edilen Uzun 

Kale (Vysoky Zamok), 
14. yüzyıldan kalma 

kalıntılarıyla bölgedeki en 
eski yerleşim alanı. Ağaçlık 
tepenin zirvesinden Lviv’i 

360 derece izleyebilirsiniz. 

Historical Heritage
At the summit of Castle 

Hill (Zamkova Hora), two 
kilometers from Rynok Square, 

is the Tall Castle (Vysoky 
Zamok), the oldest settlement 
in the region with relics dating 

from the 14th century. It is 
possible to get a 360-degree 

view of Lviv from the top of the 
green hill.

Renkli Meydan
1998’den beri UNESCO Dünya 

Miras Listesi’nde yer alan 
Rynok Meydanı, birer sanat 

eseri konumundaki 40’a 
yakın renkli ve zarif binasıyla 

göz alıcı. 3-4 katlı, güzel 
pencereli evler, çıkan büyük 

yangının ardından 16. yüzyılın 
başında yeniden  

inşa edilmiş. 

Colourful Square
The Rynok Square, included 

in the UNESCO World Heritage 
List since 1998, strikes with 

around 40 colourful and 
elegant buildings that each 
resemble an artwork. These 
3 or 4-storey houses with 

lovely windows were restored 
at the beginning of the 16th 

century after a huge fire.
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19. yüzyılda Viyana 
Klasik Stiliyle inşa edilen 

Belediye Binası, 65 metrelik 
yüksekliğiyle Ukranya’nın 
en yüksek belediye binası 
konumunda. 350 ahşap 

basamak merdiveni çıkmanız 
durumunda binanın bir parçası 
olan Ratusha Kulesi’nden kent 

manzarasını izleyebilirsiniz.  

The Townhouse was built in 
the 19th century using the 

Classical Viennese Style, and 
it is the talles t Townhouse 
in Ukraine  at a height of 65 

meters. If you can manage to 
climb the 350 wooden steps, 
you can watch the city view 

from the Ratusha Tower, which 
is a part of the building.

Rynok Meydanı’nın 
doğusundaki Dominikan 

Katedrali, Ukrayna Prensi 
Lev Danylovych’in eşi 
Macaristan Prensesi 

Constance’ın isteğiyle  
13. yüzyılda inşa edilmiş. 
Geç Barok üsluplu yapının 

iç dekoru da oldukça  
çarpıcı. 

The Dominican Cathedral to 
the east of Rynok Square was 
built in the 13th century upon 
the request of the Hungarian 
Princess Constance, who was 

the wife of the Ukrainian Prince 
Lev Danylovych. The interior 
design of the late Baroque 

building is also striking.

Yeme-içme fiyatlarının 
İstanbul’dan daha ekonomik 

olduğu Lviv’de mönüler 
genellikle et ağırlıklı. Bu 

mutfağın özel lezzetleri ise 
meşhur Borç (Borsch) çorbası, 
bir çeşit mantı olan Vareniky, 

mücvere benzeyen Deruny, 
lahana sarması Holubtsi ve 

kraliyet yemeği Kiev Tavuğu. 

Özgün, konsept kafeleriyle 
dikkat çeken Lviv’in ünlü 

kahvecisi Manufactura, kentin 
en turistik mekânı konumunda. 
İlk katında kahvenin yapılışını 

görebileceğiniz bir atölyesi 
bulunan mekânın alt katı ise 
başınıza baretinizi takarak 

gezebileceğiniz kahve 
madeniyle dikkat çekici. 

At Lviv, food and drinks cost 
less than they do in Istanbul, 

and dishes are generally meat-
oriented. Some of the special 
foods offered by this cuisine: 

the famous Borsch soup, 
Vareniki (a type of dumpling), 
Deruny (resembles vegetable 

meatballs), cabbage leaf wrap 
Holubtsi, and Kiev Chicken.

Manufactura is a well-known Lviv 
based coffeehouse which has a 
unique, concept cafe, and it is 
one of the city’s most touristic 
places. There’s a workshop on 
the first floor where you can 

see coffee being made, and the 
ground floor is intriguing, as it 
allows visitors to put on a hard 

hat and visit a coffee mine.
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Grand Budapest

 YAZI / TEXT: TÜRKAN DOĞAN 
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
BUDAPEŞTE’ye haftanın HER günü her şey 
dâhil 44,99 USD’den başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.

You can fly to BUDAPEST from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights; 
all-inclusive prices start at 44,99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan 
BUDAPEŞTE’ye vergi ve 
ek ücretler hariç 30OO 
BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

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

3000 
BOLPUAN
BOLPOINTS
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“Michelin”li 

modern 
kafeleriyle 

yenilikçi 
ve enerjisi 
yüksek 
bir kent. 
Prag ya da 
Belgrad’da 

üzerine sinen 

izlerini 
bulmak pek 

With its Michelin-starred 
restaurants and modern 
cafes, Budapest is an 
innovative and high-
energy town. Here, I 
don’t come across traces 
of the old Eastern Bloc 
that seep into the streets 
and onto the people, 
as I might in Prague or 
Belgrade. 
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Otantik Buda

Yenilikçi Mekânlar

Authentic Buda

In other capitals around the 
world, tourists usually spend 
their time visiting castles and 
exhibitions, but in Budapest 
people specifically opt for 
hot springs. 
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+90 242 444 0 558



Innovative Venues

th

The Door

Buda, 

daha 

Compared to the 19th 
century building in 
Pest, Buda is a lot more 
authentic, small, and 
old. The calmness which 
permeates the entire city 
is at its height here. 

72 PEGASUS _
 
Mart / March  2019

SEYAHAT /  Travel





Budapeşte’yi neden gezip görmeliyiz?

Kentin turizm potansiyelini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Türk turistlerin Budapeşte’ye olan ilgisinden 
memnun musunuz?  

Why should we visit Budapest?

What do you make of the town’s touristic potential?

Are you satisfied with the interest of Turkish tourists in 
Budapest?

Queen of the Danube

Kentin turizm 
potansiyelinin 

artırılması için neler 
yapılıyor?

Yeni Ulusal Turizm 
Geliştirme Kavramı, 
kültürel miras, din, 

gastronomi, kongre, 
ekolojik yaşam ve 

spor turizmini daha da 
geliştirerek Macaristan’ı 

Avrupa’nın popüler bir 
turizm merkezi haline 
getirmeyi amaçlıyor. 

“Avrupa’nın Tadı” 
isimli kampanyamız, 

Budapeşte’yi daha enerjik, 
yaratıcı ve çeşitli bir şehir 
olarak sunmayı amaçlıyor. 

Türk dostlarımızı 
da güzel ülkemizi 

keşfetmesi konusunda 
cesaretlendirmek 

istiyorum.

What are some of the 
things you’ve done to 
increase the tourism 

potential of the town?
The New National Tourism 
Development Framework 

aims to improve the 
cultural heritage, religion, 

gastronomy, congress, 
ecological living, and 

sports tourism areas even 
more and make Hungary 
a popular touristic centre 
in Europe. Our “Spice of 
Europe” campaign aims 
to highlight Budapest’s 

features as a more 
energetic, creative, and 

varied city. I would like to 
encourage our Turkish 

friends to discover more of 
our beautiful country.
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Europe’s Splendour:  
Castles and Fortresses

 YAZI / TEXT: ELÂ GÜÇLÜ 
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NEUSCHWANSTEIN CASTLE, GERMANY

Neuschwanstein 
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EGESKOV CASTLE, DENMARK

2
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3
BODIAM CASTLE, UK



CHILLON CASTLE, SWITZERLAND
th

4

ALCAZAR DE SEGOVIA, 
SPAIN

Alcazar

Alcazar5
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Çocuklar kids
EVERYTHING IS FOR KIDS

EMBLEMATIC MONUMENTS
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Emblematic Monuments

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

Stonehenge4Tac Mahal
Hindistan’ın Agra kentinde bulunan 

Tac Mahal, Babür hükümdarı Şah Cihan 
tarafından, erken yaşta ölen eşi için 

yaptırıldı. Beyaz mermer kullanılarak 
22 yılda inşa edilen anıt mezar, güneş 

ve ay ışığının açılarına göre gün 
boyunca farklı renklere bürünüyor.

Taj Mahal
Located in the town of Agra in India, 

the Taj Mahal is a mausoleum built by 
the Mughal emperor Shah Jahan to 
commemorate his wife, who died an 
early death. It was constructed from 

white marble and took 22 years to 
build, and it takes on a different hue 

through the day depending on the 
angles at which the rays of the sun and 

the moon fall on it.

Tokyo Kulesi
Japonya’nın başkenti Tokyo’da 
1958’de inşa edilen 333 metre 

uzunluğundaki Tokyo Kulesi, Eyfel 
Kulesi örnek alınarak yapıldı. Her yıl 

yaklaşık 3 milyon turistin ziyaret ettiği 
kule, beş senede bir, 25 bin litre boya 

kullanılarak boyanıyor.

Tokyo Tower
The 333-meter tall Tokyo Tower, built 
in the Japanese capital in 1958, was 

modelled after the Eiffel Tower. Visited 
by around 3 million tourists each year, 
the tower is repainted once every five 
years, requiring 25.000 liters of paint.

2

3

THE MAIDEN’S TOWER 

1
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THE PYRAMIDS OF GIZA

THE EIFFEL TOWER

Giza Piramitleri

Eyfel Kulesi

7

8

Kolezyum
İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan 

Kolezyum, MS 70 ila 80 yılları arasında 
inşa edildi. 50 bin seyirci kapasiteli yapı, 
gladyatör dövüşlerinin yanı sıra tiyatro 

ve kutlama gibi farklı etkinlikler  
için de kullanıldı.

The Colosseum
Located in Rome, the capital of Italy, 
the Colosseum was built between 70 
and 80 AD. With a capacity of 50.000 

spectators, the arena was used for 
gladiator fights, as well as other events 

such as plays and celebrations.

Özgürlük Heykeli
ABD’nin New York şehrindeki ünlü heykel, 

1886 yılında Fransa tarafından ABD’ye 
hediye edildi. Dünyanın en popüler turistik 

anıtlarından biri olan heykel, aslen 
kahverengi olmasına rağmen zamanla 

oksitlenerek günümüzdeki yeşil rengini aldı.

The Statue of Liberty
The famous sculpture in New York, USA, 
was presented as a gift from France to 

the US in 1886. One of the most popular 
tourist attractions in the world, the statue 
was originally a bronze colour, but in time 

became oxidised and took on  
its present green hue.

6
5





ING Pegasus BolBol Kart’lılar tüm seyahatlerini ayrıcalıkla yaşıyor!

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

PGS boşluk
TC KİMLİK NO yaz,

2205’E SMS
gönder!

Başvurmak için

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

ING Pegasus BolBol Kart 
ile BolPuanlar cepte!

ingbank.com.tr  | 0850 222 0 600
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WOMEN WANT MORE VISIBILITY RIGHT NOW!



eToo

Women Want More 
Visibility Right Now!

 YAZI / TEXT: HANDE ÇETİN ONGUN 
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TOPLUMSAL 

Kadın ve kız çocuklarına 
yönelik her türlü 

ayrımcılığın, şiddetin 
ve istismarın ortadan 

kaldırılması; aile 
içindeki sorumlulukların 

paylaşımı; liderlik ve 
karar almada tam 

katılımın güvence altına 
alınması; ekonomik 
kaynak ve finansal 

hizmetlerde kadınların 
erkeklerle eşit haklara 
sahip olması ve eşitlik 

adına uygulanabilir 
mevzuatların 

geliştirilmesi de dâhil 
pek çok konu, toplumsal 

cinsiyet eşitsizliğini 
çözmenin olmazsa olmaz 

koşulları arasında yer 
alıyor. 

GENDER 
INEQUALITY

Putting an end to every 
type of discrimination, 

violence, and abuse 
directed at women and 
girls; the equal division 

of responsibilities in 
the household; securing 

full participation in 
leadership and decision-

making processes; 
women having the same 

rights as men when 
it comes to economic 

resources and financial 
services, and the 

development of practical 
legislation to ensure 
equality, as well as 

many other issues are 
vital to the solution of 
the gender inequality 

problem.

B

Lifestyle
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I
.
ster tavada, ister mangalda.

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

TEK TEK AÇ
TAZE TAZE YE

LEZZET, KALI
.
TE SEMBOLÜ



SOSYAL 
MEDYANIN 
GÜCÜ 
Sosyal medyanın 
gücüne, son yılların 
en etkili kadın 
hareketlerinden 
#MeToo ve Time’s Up 
(sözcük anlamları: 
#BenDe ve Süre Doldu) 
ile bir kez daha şahit 
olduk. Uğradıkları 
cinsel tacizleri sosyal 
medya platformlarında 
#MeToo etiketiyle dile 
getirenler, yarattığı 
gündem sayesinde 
TIME dergisi tarafından 
“Sessizliği Bozanlar” 
olarak adlandırılıp 
“Yılın Kişisi” unvanını 
kazandı. ABD’nin sinema 
sektöründeki 300’den 
fazla kadın oyuncu, 
yazar ve yönetmenin, 
Hollywood ve diğer 
sektörlerdeki cinsel 
taciz ve ayrımcılığa 
karşı durduğu Time’s Up 
kampanyasının etkisi 
pek çok ülkede görüldü.

THE POWER OF 
SOCIAL MEDIA
We witnessed the power 
of social media once 
more thanks to two 
of the most effective 
women’s movements of 
recent years, #MeToo 
and Time’s Up. Those 
who voiced their 
experiences of sexual 
harassment on social 
media channels using the 
hashtag #MeToo created 
a movement which TIME 
magazine referred to as 
“the silence breakers”  
and won the magazine’s 
“Person of the Year” 
award. More than 300 
female actors, writers, 
and directors in the US 
film sector stood against 
sexual harassment 
and discrimination at 
Hollywood and in other 
sectors via the Time’s 
Up campaign, which also 
made waves in many 
countries around the 
world.

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

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

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

50€ 
RABATT 
DISCOUNT
INDIRIM *
Gutscheincode: AZ193
* Code gültig bis zum 31.03.2019. Den Gutschein 
können Sie ab einem Mindestbestellwert von 500€ 
einlösen.

Hier geht‘s zum
 Onlineshop!

Salatbar Kaltbuffet - SBKI411

Warenpräsentation
Zur Selbstbedienung

Wandkühlregal - WKS165

Einbau Bain Marie - BA86A

Kühl & Tiefkühlinsel - TTS338N Kühltheke - KTHS190

Safttheke - STVB175W



Gökyüzünün

March 8, 2019, marks the 109th anniversary of the first female pilot 

Steel Wings of the Sky
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BESSICA RAICHE 
Havacılığın, yalnızca uçuş tekniklerini öğrenmek ve 
uygulamaktan ibaret olmadığını kanıtlayan Bessica Raiche 
(1875-1932), 20. yy’ın başında yepyeni bir kadın profili çizdi: 
Pantolon giyen, fizik, tıp ve müzikle ilgilenen Raiche, Ekim 
1910’da ABD’nin solo uçuş gerçekleştiren ilk kadın pilotu 
oldu. Wright Kardeşler’in izinden giden Raiche, eşiyle birlikte 
kendi uçağını tasarlayıp inşa etti ve bu uçakla birçok uçuş 
gerçekleştirdi.

Lifestyle

More than just a pilot  
BESSICA RAICHE
Bessica Raiche (1875-1932), proved that aviation wasn’t only 
about learning and implementing flight techniques, and was 
a brand-new type of woman for the 20th century: Raiche wore 
trousers, was interested in physics, medicine, and music, and 
in October 1910 became the first female US pilot to complete 
a solo flight. Following in the footsteps of Wright Brothers, 
Raiche designed and built her own plane with her husband and 
completed many flights in it.



 
AMELIA EARHART  
Tüm dünyayı uçarak turlamayı hayal eden Amelia Earhart  
(1897-1939), henüz küçük yaşlarda havacılıkla tanıştı.  
15 Mayıs 1923’te pilot lisansını alan Earhart, Ocak 1935’te 
Newfoundland (Kanada) ile İrlanda arasındaki mesafeden daha 
uzun olan Hawaii-California arasını tek başına uçan ilk kişi oldu. 
İyi bir yazar da olan Earhart, kitap halinde yayımlanan uçuş 
deneyimiyle birçok havacıya ilham verdi.

Lover of Adventure 
AMELIA EARHART
Amelia Earhart (1897-1939) dreamed about flying across the 
whole world, and she was introduced to aviation at an early age. 
She won her pilot’s license on May 15, 1923, and she became 
the first person to fly solo from Hawaii to California on January 
1935, a distance greater than between Newfoundland (Canada) 
and Ireland. Earhart was also a good writer, and her flying 
memoirs, published in a book, inspired future aviators.

 
BESSIE COLEMAN
Yalnızca yerçekimine değil, önyargılara da karşı koyan Bessie 
Coleman (1892-1926), 20. yüzyılın başında havacılıkla 
ilgilenen beyaz ve zengin kadın pilotlara benzemediği için uçma 
hayalinden vazgeçmesini söyleyenlere inat, Fransızca öğrendi 
ve Paris’e taşınarak pilotluk sertifikası alan ilk siyahi kadın 
oldu. Ömrü boyunca ırk ve cinsiyet eşitliği için mücadele veren 
Coleman, geçimini akrobasi pilotluğu yaparak sağladı.

The Pilot Who Destroyed Prejudice  
BESSIE COLEMAN
Bessie Coleman (1892-1926) defied not only gravity but also 
prejudice. In the face of those who advised her to give up her 
dream of flying because she did not resemble the rich and white 
female pilots who were interested in aviation in the early 20th 
centıry, she learned French and moved to Paris, becoming the 
first black woman to get a flight certificate. Coleman dedicated 
her whole life to fighting for race and gender equality, and made 
a living as a stunt pilot.

 
RAYMONDE DE LAROCHE 
Çocukluğunda motosiklet ve arabalara büyük bir tutku besleyen 
Raymonde de Laroche (1882-1919), oyunculuk yaparken 
tanıştığı ünlü havacı Charles Vousin sayesinde havacılığı 
keşfetti. 8 Mart 1910’da uçuş sertifikası alarak sertifikalı 
ilk kadın pilot oldu ve pek çok rekora imza attı: 1919’da hiç 
durmadan 323,5 km uçarak en uzun uçuşu gerçekleştiren ilk 
kadın pilot olurken yine aynı yıl 4.785 m irtifaya yükselerek en 
yüksek uçuşu gerçekleştiren kadın pilot unvanını da kazandı.

From the Stage to the Sky  
RAYMONDE DE LAROCHE
Raymonde de Laroche (1882-1919) had a passion for 
motorcycles and cars in her youth, and she discovered aviation 
thanks to the famous pilot Charles Vousin whom she met whilst 
acting. She was the first certified female pilot, securing her 
flight certificate on March 8, 1910, and she broke many records: 
In 1919, she became the first female pilot to complete the 
longest flight, flying 323.5 kilometers without stopping, and the 
same year, she became the first female pilot to fly at the highest 
altitude, flying at 4.785 meters.

JACQUELINE COCHRAN 
Havacı, test pilotu ve iş kadını Jacqueline Cochran (1906-1980) havacılık 
tarihinde, II. Dünya Savaşı döneminde ülkesi ABD’ye verdiği askeri hizmetlerle ve 
gökyüzünde bile sınır tanımamasıyla ün saldı. 1926 yılında Etkin Uçuş Madalyası’na 
ve 1945 yılında Üstün Hizmet Madalyası’na layık görülen Cochran, 1953 yılında 
gerçekleştirdiği jet uçuşuyla ses bariyerini aşan ilk kadın pilot oldu. Cochran 
aynı zamanda 1960 tarihli “Mercury 13” programının sponsoru olarak kadın 
astronotların önünü açtı.

Queen of Speed
JACQUELINE COCHRAN 
Aviator, test pilot and businesswoman Jacqueline Cochran (1906-1980) made 
a name for herself thanks to her military service for her home country, the USA, 
during World War II, and her limitless flying abilities. She won the Effective Flight 
Medal in 1926, and the Outstanding Service Medal in 1945, as well as becoming the 
first woman to surpass the speed of sound during her jet flight in 1953. Cochran 
also paved the way for women astronauts as a sponsor for the “Mercury 13” 
program dated 1960.

 

Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi çocuklarından olan Sabiha Gökçen, 
1935’te Türk Hava Kurumu’nun Türk Kuşu Sivil Havacılık Okulu’na girdi. 

Ankara’da yüksek planörcülük brövelerini alan Gökçen 1936’da Eskişehir 
Askeri Hava Okulu’nda aldığı özel eğitimden sonra dünyanın ilk kadın 

askeri pilotu oldu. 1955’e dek Türk Kuşu’nda görev yapan Gökçen, 1996’da 
Amerikan Hava Kurmay Koleji’nin mezuniyet töreni için düzenlenen 

Kartallar Toplantısı’nın onur konuğu olarak katıldığı etkinlikte “Dünya 
Tarihine Adını Yazdıran 20 Havacı”dan biri seçildi. Gökçen bu ödüle layık 

görülen ilk ve tek kadın havacı oldu.

First Female Military Pilot
SABIHA GÖKÇEN 

One of Mustafa Kemal Atatürk’s foster children, Sabiha Gökçen enrolled at 
the Turkish Bird Civil Aviation School under the Turkish Aviation Institution 

in 1935. Winning her advanced glider operator certificate in Ankara, in 
1936, following the special training she received at the Eskişehir Military 
Aviation School, she became the first female military pilot in the world. 

Gökçen served at Turkish Bird until 1955, and during the Eagles’ Meeting 
organised to mark the graduation ceremony of the American Air Force 

College in 1996, at which she was a guest of honour, she was named one of 
the “20 Aviators to Change the Course of World History”. Gökçen was the 

first and only female pilot to win this accolade.



Lifestyle

SPE CIAL SYMP OSIUM TO MARK 
AVIATOR WOMEN ’S WEEK
As part of the Aviator Women’s Week events every March, and 
under the organisation of Directorate General of Civil Aviation  

symposium, which will take place in the Sapphire Hall at Istanbul 

at the Airport”, the attendants will be sharing their expertise in 

Kaplan, a lawyer who is head of the Aviation and Space Istanbul 
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HAVACI KADINLAR 
HAFTASI’NA ÖZEL 
SEMPOZYUM 
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MART için burcunuz diyor ki...
Your horoscope for MARCH says that...

Bu ayki Merkür retrosu ve 6 Mart yeniayı, 
tamamen sizin kontrolünüzde olmayan bazı 
konularda adımlar atılmasını sağlayacak. 
Bu adımlar sizde endişe yaratabilir. 21 Mart 
dolunayı ise ikili ilişkileriniz ve evliliğinizle ilgili 
konularda bazı sorunları tetikleyebilir.

This month’s Mercury retrograde and the new 
moon on March 6 will lead to steps being taken 
concerning issues that are not entirely in your 
control, which might cause you some anxiety. 
The full moon on March 21 might trigger 
certain problems in your relationships and 
marriage.

Bu ay gündelik 
yaşantınızda ve 
rutinlerinizde 
değişiklik yapmanızı 
gerektirecek 
yeni başlangıçlar 
sizi bekliyor. 
Merkür retrosu ve 6 Mart yeniayı, 
yeni açılımlara işaret ediyor. 21 
Mart dolunayı ise ben-biz dengesini 
tutturmanızı gerektiriyor. Bunu 
yaparken kendi alanınızı korumanız, 
çevrenizde tepkiyle karşılanabilir.

This month, new beginnings which 
might require making changes to your 
daily life and routines await you. The 
Mercury retrograde and the new moon 
on March 6 point to new beginnings, 
whilst the full moon on March 21 will 
force you to strike a balance between 
“I” and “us”. Safeguarding your own 
space while doing this might be 
frowned upon by those around you.

Bu ayki Merkür retrosu ve 6 Mart yeniayı, 
işle ilgili hedeflerinizde yeni bir aşamaya 
geldiğinizi ya da bazı hedeflerin üzerinde 
biraz daha çalışmanız gerektiğini size bir 
kez daha hatırlatacak. 21 Mart dolunayı, özel 
ilişkilerinizde çalkantılı bir döneme işaret 
edebilir. Dengenizi korumaya çalışmalısınız.

This month’s Mercury retrograde and the 
new moon on March 6 will point to a new 
stage concerning your aims for your job, or 
remind you that certain goals might require 
a bit more work. The full moon on March 21 
could point to a tumultuous time for your 
personal relationships. Try to keep your 
balance.

Kontrol ve tedbirin önemli olduğu bir sürece 
giriyorsunuz. Bu ayki Merkür retrosu ve 6 
Mart yeniayı, taşınma, ev alım-satımı ya da 
ailevi konularda yeni kararlara, ev düzenizi 
değiştirecek yeniliklere işaret ediyor. 
21 Mart dolunayı döneminde arkadaş 
ilişkilerinizde gerginlik yaşamamaya dikkat 
edin. 

You’re entering a process where control 
and precautions are important. This 
month’s Mercury retrograde and the new 
moon on March 6 point to new decisions 
regarding moving, a house sale/purchase, 
or new decisions regarding family matters 
and changes that will impact your home 
life. Try not to raise tensions in your 
friendships during the March 21 full moon 
period.

Mart ayı yeni bir ilişkiyi ya da hayatınıza renk 
katacak bir hobiyi beraberinde getiriyor. 
Merkür retrosu ve 6 Mart yeniayı ile birlikte 
aşk kapınızı çalabilir ancak ilişkilerde 
yanılgılara dikkat edin. Anne-babalar 
çocukları ile ilgili bir karar ya da sonuç alabilir. 
21 Mart dolunayı döneminde temponuzu 
biraz düşürmeye ve mola vermeye çalışın.

March brings with it a new relationship or 
a hobby which will add colour to your life. 
During the Mercury retrograde and the new 
moon on March 6, love might come knocking 
but make sure to not be deceived when it 
comes to relationships. Parents might make 
a decision or receive a result regarding their 
children. Try to slow down and take a break 
during the full moon on March 21.

KOÇ I ARIES

TAURUS

SCORPIO

GEMINI

SAGITTARIUS

LIBRA

Ortaklaşa hareket ettiğiniz insanlarla birlikte 
yürüteceğiniz ancak ayakları yere sağlam 
basmayan bazı planlar bu ayki Merkür retrosu 
ve 6 Mart yeniayı ile birlikte yeniden gündeme 
gelebilir. Objektifliği elden bırakmayın. 21 Mart 
dolunayı iş ortamınızda yaşanabilecek bazı 
gerginlikleri tetikleyebilir.

Certain plans you have made with acquaintances 
that are not quite failsafe might be brought up 
again during the Mercury retrograde this month 
and the new moon on March 6. Don’t stop being 
objective. The full moon on March 21 might lead to 
raised tensions in your workplace. 
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BURÇLAR
H o r o s c o p e

MART için burcunuz diyor ki...
Your horoscope for MARCH says that...

Daha önceden hesaplamadığınız adımlar bu ay 
beklentilerinizi geciktirebilir. Merkür retrosu ve 6 
Mart yeniayı sizi maddi konularda riskli birtakım 
hamleler yapmaya teşvik edebilir. 21 Mart 
dolunayı ise yakın çevrenizle iletişim problemi ve 
gerginlik yaşamanıza sebep olabilir. 

Unforeseen steps might delay this month’s 
expectations. The Mercury retrograde and the 
new moon on March 6 might drive you into 
undertaking some risks regarding financial 
issues. The full moon on March 21 might cause 
communication problems with your loved ones 
and lead to strained relations.

Yeni deneyimler yaşayacağınız, seyahat 
planları yapacağınız ya da yeni mekânlarda 
insanlarla bir araya geleceğiniz bir 
dönemdesiniz. Bu ayki Merkür retrosu ve 
6 Mart yeniayı, yeni açılımlar getirebilir. İşe 
yarar değişimleri hedefleyin. 21 Mart dolunayı 
döneminde ev ve aile yaşamınızdaki dengeleri 
korumaya dikkat edin.

You’re experiencing a period of new 
experiences, travel plans, or socialising with 
people at new places. This month’s Mercury 
retrograde and the new moon on March 6 
could open up new avenues. Aim for useful 
changes. During the full moon period on March 
21, try to preserve the balance when it comes 
to your home and family life.

Bu ay ödeme planlarınızı iyi 
ayarlamanız önem teşkil ediyor. 
Merkür retrosu ve 6 Mart yeniayı 
maddi bir konunun gündeminizi 
değiştirmesine sebep olabilir. 21 
Mart dolunayı döneminde alacağınız 
bir haber ya da ticari bir girişim sizi 
strese sokabilir.

This month, it is important that you 
plan your payments well. The Mercury 
retrograde and the new moon on 
March 6 might lead to a financial 
issue changing your agenda. During 
the full moon period on March 21, you 
could experience stress relating to 
receiving some news or a commercial 
endeavour.

Mart, belirsizliklerin sizi yoracağı bir ay 
olacak. Merkür retrosu ve 6 Mart yeniayı, 
bir işbirliğini beraberinde getirebilir ya 
da iş ortaklıklarıyla ilgili adımlar atmanızı 
gündeme gelebilir. Evlilik teklifi ya da 
planları söz konusu olabilir. 21 Mart 
dolunayı da bütçenizi ilgilendiren bir 
gelişmeyi tetikleyebilir.

March will be a tiring month of ambiguity 
for you. The Mercury retrograde and the 
new moon on March 6 might bring about a 
collaboration or an advancement regarding 
business partnerships. A marriage 
proposal, or plans to that effect, could be 
on the cards. The full moon on March 21 
might create a development concerning 
your financial budget.

Bu ay Merkür retrosu ve 6 Mart yeniayı 
sizin burcunuzda olacak. Girişimlerde 
bulunmak istediğiniz ancak ne yapacağınız 
konusunda kararsız kalacağınız ya da 
istediğiniz hızı yakalayamayacağınız bir 
dönem geçirebilirsiniz. Net ve gerçekçi 
planlar üzerinden gittiğinize emin olun. 21 
Mart dolunayı döneminde maddi kaygılar 
yaşayabilirsiniz. 

This month’s Mercury retrograde and the 
new moon on March 6 will be under your 
sign. You could go through a period where 
you’re eager for new enterprises but unsure 
about what to do, or where you won’t be 
able to attain the quick pace you would like. 
Make sure you’re making clear and realistic 

plans. The full moon 
on March 21 might 
cause financial 
worries.

CAPRICORN BALIK I PISCES

ASLAN I LEO

Yakın çevrenizde yer alan ve aynı dilden 
konuştuğunuz kişilerin hayatında yaşanacak 
değişiklikler bu ay size de yansıyabilir. Merkür 
retrosu ve 6 Mart yeniayı, sizin için de bir çevre 
değişikliği anlamına gelebilir. 21 Mart dolunayı 
bir iş başvurusu ya da bir terfi beklentisi gibi 
konuları gündeme getirebilir.

This month, changes in the lives of those close 
to you, and with whom you’re on the same page, 
could be reflected in your own life. The Mercury 
retrograde and the new moon on March 6 might 
point to a change of social circle. The full moon 
on March 21 might raise the issue of a job 
application or the expectation to be promoted at 
work.

KOVA I AQUARIUS

YENGEÇ I CANCER
VIRGO
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Kurumsal sosyal sorumluluk projemiz  
 

 
 

We have successfully completed the second application period of our social responsibility  

 
 



TANITIM / Advertorial
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Binali Yıldırım 2000’li yılların başından bu yana İstanbul ile ilgili önemli projelerde yer aldı:

1) Hızlı Tren
2) Yavuz Sultan Selim Köprüsü
3) Marmaray
4) Avrasya Tüneli

5) Yeni Havalimanı
6) İstanbul-İzmir Otoyolu ve 
Osmangazi Köprüsü

7) Kuzey Marmara 
Otoyolu



HABER / News

104 PEGASUS _
 
Mart / March 2019

PEGASUS’A “ENTEGRE 

“INTEGRATED TALENT STRATEGY” 
AWARD FOR PEGASUS

PEGASUS ALSO A LEADER IN 
DIGITAL TRANSFORMATION

Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA), 
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği 
(IATA) ve Uluslararası Sivil Havacılık 

Örgütü (ICAO) tarafından geliştirilen, 
ticari havayolu taşımacılığında uçuş 

emniyetini artırmaya yönelik bir inisiyatif 
olan Evidence-Based Training (EBT) 

alanındaki çalışmalar sürüyor. Bu 
kapsamda EBT eğitim sisteminin daha 
iyi anlaşılması ve bu konuda farkındalık 

yaratılması amacıyla 24-25 Ocak tarihleri 
arasında Pegasus Uçuş Akademisi 

tarafından bir çalıştay organize edildi.

Pilotluk kariyerini sürdüren, aynı zamanda 
emniyet yöneticisi olarak görev yapan 
ve EBT konusunda birçok uluslararası 
havacılık örgütünün mevzuat yazım 

çalışmasında yer alan uzman isimlerden 
Kaptan Michel René Claude Lacombe, 

çalıştaya konuşmacı olarak katıldı.

Pegasus Workshop to  
Increase Flight Safety

The European Aviation Safety Agency 
(EASA), International Air Transport 

Association (IATA), and the International 
Civil Aviation Organisation (ICAO) have 

developed an initiative in the field 
of Evidence-Based Training  (EBT), 

which aims to increase flight safety in 
commercial airline transportation. To this 
end, to get a better understanding of the 
EBT system and raise awareness of this 
issue, a workshop was held on January 
24-25 by the Pegasus Flight Academy.

Pilot Michel René Claude Lacombe, who is 
an active pilot as well as a safety officer, 
and who has participated in the drafting 
of many regulations regarding EBT for 

international aviation associations, was in 
attendance at the workshop as a speaker.



PEGASUS’ NEW SABIHA GÖKÇEN - 
VENICE ROUTE
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Pegasus’un Roma,  
Milano-Bergamo ve Bolonya’dan 

Pegasus’s fourth destination in Italy is Venice, following 
Rome, Milan-Bergamo, and Bologna.



HABER / News

esassosyal.org  .

THE FIRST CHANCE TO BE 
MENTIONED ALONGSIDE  
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Mart / March  2019 _ PEGASUS 111 



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

REGNUM CARYA GOLF SPA RESORT - BELEK
Antalya Uluslararası Havalimanı’na yalnızca 25 dk uzaklıkta 
bulunan tesis, Akdeniz’in ve el değmemiş çam ormanlarının 
manzarasının tadını çıkarma olanağı sunuyor. Yaz-kış 
kullanılabilen açık havuz, 6 ayrı à la carte restoran ve bir 
ana restoran ile dünya mutfağının özel tatları dört mevsim 
boyunca konuklarını ağırlıyor. 

touristica.com.tr

OTIUM HOTEL LIFE - KEMER
Akdeniz’in ve Torosların muhteşem manzarasının eşlik ettiği, 
size ve sevdiklerinize özel ayrıntılarla şekillendirilmiş oda 
tipleriyle Otium Hotel Life, ömür boyu unutulmayacak tatilinize 
ev sahipliği yapacak. Gün boyu süren aktivitelerle eğlence dolu 
bir tatil için Kemer’de yerinizi ayırtmayı unutmayın!

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

PAPILLON BELVIL - BELEK
Papillon Belvil, samimi, huzurlu, eğlenceli bir tatil fırsatı 
sunuyor. Deniz kıyısında kesintisiz, uzun yürüyüşler 
yapabileceğiniz, Akdeniz’in tertemiz sularına komşu olan 
250 metrelik plaja ve birbirinden eğlenceli tam 6 parkurun 
yer aldığı aquaparka sahip tesis, konuklarına unutulmaz bir 
tatil öneriyor. 

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr



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

touristica.com.tr

HOTEL GUIDE / otel rehberi

KAPADOKYA-BURSA-ABANT-AFYON

444 0 329
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GAZELLE RESORT - BOLU
İstanbul’a 2,5, Ankara’ya 1,5 saat mesafedeki otel, çevreci 
tutumu, hayvanlar için güzel bir yaşam ortamı sunması 
ve sürdürülebilirlik ilkesiyle, bölgedeki ilk ve tek “yeşil” beş 
yıldızlı tesis! Otelin spa bölümünde klasik İsveç masajı, Türk 
hamamı, kum terapisi, macera duşu, Thai masajı, bio-sauna, 
Bali masajı ve saman terapisinden yararlanmak mümkün!

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

PERISSIA HOTEL - NEVŞEHİR
Kültür, tarih ve doğal güzelliklerle dolu Kapadokya’nın “Peri 
Bacaları” diyarı Ürgüp’te unutulmaz bir tatili bütünleyecek 
mükemmel bir tesis olan Perissia Hotel, kent merkezine 
son derece yakın olup Nevşehir Tuzköy Havalimanı’na 
45 km ve Kayseri Havalimanı’na 65 km mesafede 
bulunmaktadır.
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KAPADOKYA LODGE HOTEL - NEVŞEHİR
Kapadokya Lodge Hotel, bölgenin doğal yapısından ilham 
alan mimarisi, dillere destan mutfağı ve lüks konaklama 
olanaklarıyla tarihi ve konforu bir arada yaşatıyor. Sabah 
kahvaltılarının ve akşam yemeklerinin açık büfe sunulduğu 
restoranda, özellikle yöresel yemekler konusunda sınırsız 
seçenek sunuluyor.
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FLORIA HOTEL - NEVŞEHİR
Kapadokya’nın kalbi olan Ürgüp’ün merkezine 600 mt 
mesafedeki Floria Hotel, bölgeyi keşfetmeniz için ideal bir 
konumda bulunuyor. Nevşehir Havalimanı’na 45 dk ve Kayseri 
Havalimanı’na 60 dk mesafede, yeşilliğin içinde kurulu olan 
tesis  huzurlu bir ortamda dinlenme imkanı sunuyor.
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ALMİRA HOTEL - BURSA
30 yıllık deneyimi ve misafir memnuniyeti odaklı hizmet 
anlayışıyla Almira Hotel sizi kaliteye ve konfora davet ediyor.
Uludağ’a 35 km, Mudanya/Güzelyalı feribot iskelesine 20 
km, Yenişehir Havaalanı’na 40 km uzaklıktaki otel, alışveriş 
merkezlerine, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ne ve metro 
istasyonuna ise yürüyüş mesafesinde bulunuyor.
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GÖNLÜFERAH THERMAL HOTEL - BURSA
1890 yılında kurulan ve üstün hizmet kalitesi nesilden nesile 
aktarılan bir miras niteliği taşıyan Gönlüferah Hotel,78 oda 
ve 156 yatak kapasitesiyle şehrin en seçkin termal tesisi. 
Özel aile ve genel hamamlarıyla, termal spası ve eşsiz Bursa 
manzarasına sahip fitness merkeziyle Gönlüferah Hotel’de 
yenilenmiş hissedeceksiniz. 
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AKRONES TERMAL OTEL - AFYON
Akrones Termal Otel, Afyonkarahisar’da termal sulardan gelen 
sağlığı size sunuyor. Türk ve dünya mutfaklarının lezzetlerini 
hünerli ellerinden sofralarınıza getiriyor. Minik misafirlerin de 
eğlenerek vakit geçirebilecekleri otel, iş toplantılarına da ev 
sahipliği yapıyor.

touristica.com.tr



HOTEL GUIDE / otel rehberi

GAZİANTEP-URFA-MARDİN-ADIYAMAN-HATAY-VAN-KARS

444 0 329
touristica.com.tr

DOUBLETREE BY HILTON HOTEL - GAZİANTEP
Gaziantep İpek Yolu’na yürüme mesafesindeki bu tesis, 
şehrin cazibe merkezlerine kolay ulaşabileceğiniz bir 
noktada konumlanıyor. Şehir merkezine 2 km, havalimanına 
ise 25 dk uzaklıktaki tesisin odalarından şehir  manzarasının, 
ücretsiz wi-fi, 40” TV, 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 mesafedeki savon Hotel’in tüm odalarında ücretsiz 
wi-fi, uydu sistemli TV yayını, klima, minibar, telefon ve 
saç kurutma makinesi bulunuyor. 150 kişilik restoranında 
yöresel ve uluslararası mutfaklardan seçkin yemekler 
sunuluyor. 
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BÜYÜKKALE HOTEL KARS - KARS
Kars şehir merkezindeki Büyükkale Hotel, havalimanına 5 
km, tren istasyonuna ise 3 km uzaklıkta yer alıyor. Her taşı 
tarih kokan ünlü Kars Kalesi manzarasına sahip tesiste 
konforlu odalar, modern Türk hamamı, sauna, Fin hamamı, 
150 kişilik toplantı salonu ve bir adet restoran (çok amaçlı 
salon) bulunuyor.

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

DEDEMAN PARK HOTEL - GAZİANTEP
Gurme lezzetlerin, tarihi keşiflerin, el sanatlarının ve 
iş hayatının kalbinin attığı Gaziantep’in merkezindeki 
Dedeman Park Hotel, kentin en önemli toplantı, yeme & içme  
ve etkinlik merkezlerinden  biri. Konforu ön planda tutan, 
Dedeman kalitesini ve kültürünü yansıtan tesis, iki farklı 
kategoride, toplam 125 oda ile hizmet sunuyor.
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HILTON GARDEN INN MARDİN - MARDİN
Mezopotamya Ovası’na hakim bir tepede, yeni şehir 
merkezinde olan Hilton Garden Inn, eski kent merkezine ve 
tarihi mekânlara 4 km, havalimanınaysa 20 dakika uzaklıkta 
bulunuyor. Tesisteki her odada 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, mini bar, dizüstü bilgisayar kasası, bornoz 
ve terlik bulunuyor. 

touristica.com.tr

THE KARS PARK HOTEL - KARS
Kars şehir merkezinde modern ve konforlu bir konaklama 
seçeneği sunan tesis, hem iş seyahatlerini hem de tatilleri 
daha keyifli hale getirecek birçok olanak sunuyor. Şık 
döşenmiş modern odalarında split klima, telefon, uydu yayınlı 
LCD TV, kablosuz internet, minibar, elektrikli su ısıtıcı, ücretsiz 
çay/kahve seti ve saç kurutma makinesi bulunuyor. 

touristica.com.tr



HOTEL GUIDE / otel rehberi

KIBRIS
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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 Ha-
valimanı’na 42 km uzaklıktaki Merit Park, yenilenen odaları ile 
Kuzey Kıbrıs’ta konforu ve kaliteyi size sunuyor.

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

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

+90 (392) 650 02 00  | merithotels.com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ve gerçek silahlar için kullanılabilen basınçlı hava ve CO2 

tabancaları, pellet tabancalar, yangın silahlarının bileşen 

parçaları, yayvan oklar, sinyal flare ve marş tabancaları, 

zıpkın ve mızrak silahlar, sapanlar ve mancınıklar.

b.) Bayıltıcı silahlar  

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

tasers, hayvan kovucu gaz veya spreyler, etkisiz hale 

getiren diğer gazlar ve spreyler.

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

savaş sanatı ekipmanı kılıçlar, kutu kesiciler, balta,  

6 cm’den büyük makaslar.

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

olmak üzere matkaplar ve testereler, lehim lambası,  

6 cm’den büyük bıçak veya şaft.

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

ekipmanları.

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

havai fişekler ve diğer piroteknikler, duman üreten 

bidonlar ve duman üreten kartuşlar, dinamit, barut 

ve plastik patlayıcılar. (Ref: Kontrol Edilmiş Bagaj-

YASAKLANMIŞ MADDELERİN LiSTESi-Ref. EU  

2015-1998 Ek 5-B

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

çakmakları, herhangi yüzeye sürtündüğünde alev alan 

kibritler, çamaşır suyu, peroksit, oksijen jeneratorleri, 

radyoaktif madde, asit gibi aşındırıcı malzemeler, cıva 

ve ıslak hücre pilleri ile doldurulmuş tüplü dalış şişeleri, 

yakıt deposu boşaltılmamış ve temizlenmemiş kamp 

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

mıknatıslar, yanma motorları ve boya, cila ve çözücüler 

gibi yanıcı malzemeler, lityum pil veya piroteknik 

cihazları içeren güvenlik tipi çanta veya ataşe evrak 

çantaları.

Not: Bir kutu kibrit veya bir adet çakmak kişi üzerinde 

taşınabilir ancak kontrol edilmiş bagajda taşınamaz. 

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

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

capable of being mistaken for real weapons Compressed  

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

cross bows and arrows Signal flare and starter pistols,  

harpoon and spear guns slingshots and catapults.

b.) Stunning devices

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

and incapacitating gases and sprays like animal repellent, 

capsicum and acid sprays Animal stunners and animal killers.

c.) Objects with a sharp point or sharp edge

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

Razor blades, Martial arts equipment Swords and sabres;  

box cutters, hatchets, cleavers Scissors with bladesof more  

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

 

d.) Workmen’s tools

Crowbars, Drills and Saws including cordless portable  

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

more than 6 cm.

e.) Blunt instruments - objects capable of being used  

to cause injury

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

blackjacks, Night sticks, Martial arts equipment.

f.) Explosives and incendiary substances and devices 

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

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

Ammunition, Blasting caps, detonators and fuses, replica 

or imitation explosive devices,  Mines, grenades and other 

explosive military stores, Fireworks and other pyrotechnics   

Smoke-generating canisters and smoke-generating cartridges, 

Dynamite, gunpowder and plastic explosives. (Ref: Hold 

Baggage-LIST OF PROHIBITED ARTICLES- Ref. EU  

2015-1998 Attachment 5-B)

The following dangerous goods are also completely exempt 

from transportation as cabin or hold baggage:

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

Strike anywhere matches, Bleach, Peroxide, Poison, Oxygen 

generators, Radioactive material, Corrosive materials like 

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

diving bottles, Fuel containers and camping stoves which are 

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

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

and flammable materials like paint, lacquers and solvents, 

Security-type brief case or attache’ cases incorporating  

lithium batteries or pyrotechnical devices.

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

the person but are not allowed in the hold baggage. 
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Regulation for Liquid Transportation

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

Regulation For Olive Oil, Molasses 
and Honey Transportation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 LT 5 LT

5 LT

5 LT5 LT5555555555555555555555 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 5 5 5 5 5 5 5 555 LTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
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Important Reminders for Our Guests

Welcome on Board! 

Kabin ekibinin söylediklerine 
uyun. 

 

No 
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REF.: IATA - Guidance on Unruly Passenger Prevention and Management
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Guidance Board For Transfer Guests  From Sabiha Gökçen Airport

1

1

2

2

3

3

Go to the departure waiting 
room upstairs without 
changing terminal.

Go through passport 
check.

Go to departure gate.

transfer counter before 
arriving to baggage claim.

Go to the departure waiting 
room upstairs.

Go to departure gate.
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For the Attention of Our Transfer (Connected Flight) Guests from Sabiha Gökçen Airport

INTERNATIONAL FLIGHTS ARRIVAL

1 2 3

TRANSFER COUNTER
TRANSFER BANKOSU

Go to departure gate.

1 2 3 4

NU

transfer counter before going 
through passport check.

Go to the departure 
waiting room upstairs.

ONGOING INTERNATIONAL FLIGHTS 

ONGOING DOMESTIC FLIGHTS 

Go through passport 
check.

Go to the departure waiting 
room upstairs without 
changing terminal.

Go through domestic Go to departure gate.

DUTY
FREE

VAN
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Our Flight Network

... Pegasus Airlines Scheduled International Flights

PEG ASUS ,  OLMAK ÜZERE 
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Dammam

Muscat


������
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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-DO-BK-001), 
isteyiniz. Yolcu hakları için Avrupa Birliği regülasyonu 
((EC) No 261/2004) ve Türkiye  Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü-Hava Yolu ile Seyahat Eden Yolcuların 
Haklarına Dair Yönetmelik (SHY-YOLCU) temel 
alınmıştır. Detaylı bilgiye  kontuar ve satış ofislerinde 
yer alan bilgi broşürleri yanında, resmi internet sitemiz 
flypgs.com ile shgm.gov.tr adreslerinden veya Pegasus 
Hava Yolları Çağrı Merkezi’mizden (0888 228 12 12) 
ulaşabilirsiniz.  

If you are denied boarding except where there are reasonable grounds 
to deny you boarding, such as reasons of health, safety or security, 
or inadequate travel documentation; or if your flight is cancelled or 
delayed even you have confirmed reservation on the flight concerned 
and are ready on time at Check-in desk, please ask our “Pegasus 
Airlines Passenger Rights Brochure” (PG-DO-BK-001) which states 
your rights includes the compensation and assistance  in scope of 
“Pegasus Airlines Passenger Compensation And Welfare Service 
System“ from our check in desks. System is based on  both Regulation 
(EC) No 261/2004 of the Euopean Parliament and of the Council 
of 11 February 2004 establishing common rules on compensation 
and assistance to passengers in the event of denied boarding and 
of cancellation or long delay of flights and ‘’Air Passenger Rights 
Regulations’ by the Turkish Civil Aviation General Directorate  
(SHY-YOLCU). It is possible to access detailed information on 
cases for which compensation and services apply from information 
brochures at ticket counters and sales offices, via our official web site  
flypgs.com and www.shgm.gov.tr or via Pegasus Airlines Call Centre 
(0888 228 12 12).
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SUDOKU

KOLAY Easy ORTA Medium

 Help the pilot

1 5 7

1 6 8 2

3 8 6 4

9 4 5 6 7

4 7 8 3

7 3 2 6 4

4 8 1 9

1 7 2 8

5 3 7

7 6 9 4

5 1 2

6 4 5 3

9 1 6 8

2 9

4 3 2 1

8 1 7 5

2 5 6

6 3 2 8
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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

Ç
E

N
G

E
L

 B
U

L
M

A
C

A

C
R

O
S

S
W

O
R

D

130 PEGASUS _
 
Mart / March 2019






