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YEPYENİ DIŞ HATLAR
Değerli Misafirlerimiz,
Yine yepyeni yurt dışı uçuş noktalarını uçuş ağımıza eklediğimizi müjdeleyerek 
“merhaba” demek istiyorum sizlere. Sabiha Gökçen’den Kazablanka ve 
Eindhoven’a, Trabzon’dan Cidde’ye ve İzmir’den Bakü’ye direkt uçuşlarımızı 
satışa açmış bulunuyoruz. 35’i yurt içinde, 75’i yurt dışında olmak üzere  
42 ülkedeki toplam 110 uçuş noktamızla ilgili detaylı bilgiye internet sitemiz 
flypgs.com ve mobil uygulamalarımız üzerinden ulaşabilirsiniz.

Büyük bir mutluluk ve gururla paylaşmak istediğim bir diğer haber ise aldığımız 
birbirinden kıymetli ödüllerle ilgili… British Safety Council tarafından 
düzenlenen, iş sağlığı ve güvenliği sektörünün ilk ve en prestijli ödülü olan 
Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri kapsamında ödüle layık görülmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. IDC CIO Summit kapsamında “Yılın En İyi IT 
Yönetimi Projesi” ve “Yılın En İyi Müşteri Deneyimi Projesi” ödüllerini de 
aldık. Bunlara ek olarak, Secret CV HR Summit tarafından düzenlenen İK’nın 
Yıldızları Ödülleri kapsamında “En Çok Çalışmak İstenen Firma” ödülüne de 
layık görüldük. Aldığımız bu ödüller, siz değerli misafirlerimize çok daha iyi 
hizmet sunmak için bizi daha çok teşvik ediyor. Pegasus Hava Yolları olarak, her 
zamanki gibi sizler için çok çalışmaya ve yeni projeleri hayata geçirmeye devam 
edeceğiz. 

Karadeniz’in Önemli Liman Kenti
Millî Mücadele’nin başlangıcının 100. yıldönümünde, Karadeniz’in en önemli 
liman kentlerinden Samsun’da bir gezintiye çıkabilirsiniz. Bu güzel şehri ziyaret 
etmek ve tarihi bir kez de yerinde anmak eşsiz bir deneyim olacaktır. 

Yurt dışında yeni keşifler arayanlar ise Temmuz ayından itibaren uçmaya 
başlayacağımız yeni destinasyonlarımızdan Manchester’ı tercih edebilir. 
Sanayi Devrimi’yle yakaladığı gelişimi, sanat, eğitim ve spor alanlarına taşıyan 
Manchester, İngiltere’nin en önemli kültür ve ticaret merkezlerinden biri 
olmayı sürdürüyor. Bir diğer alternatif ise son yıllarda kültürden sanata, 
mimariden gastronomiye kadar pek çok alanda yıldızı parlayan Berlin olabilir. 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramımız Kutlu Olsun
Bu yıl, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün İstanbul’dan yola çıkarak 19 Mayıs 
1919 tarihinde Samsun’a ulaşmasıyla başlayan istiklal mücadelesinin 100. yılı…

Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk, tam 100 yıl önce Bandırma Vapuru 
ile Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı başlattı. Bu önemli mücadelenin 
başlangıcının 100. yılında, gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramı’nı, onları yetiştiren kıymetli annelerin ise Anneler Günü’nü en 
içten dileklerimle kutluyorum. 

Mayıs ayı, havacılık sektörünün iki önemli gününü de içeriyor. Biri 24 Mayıs 
Hava Aracı Bakım Teknisyenleri Günü, diğeri ise 31 Mayıs Kabin Memurları 
Günü… Bu vesileyle, büyük özveriyle görevini icra eden tüm teknisyen ve kabin 
memuru çalışma arkadaşlarımın bu özel gününü yürekten kutluyorum. 

6 Mayıs günü başlayacak Ramazan ayının ülkemiz ve İslam âlemi için huzur 
dolu ve bereketli geçmesini diliyorum.

Keyifli uçuşlar.

BRAND NEW INTERNATIONAL DESTINATIONS
Dear Guests,
I would like to greet you by giving great news. We added brand new 
international flight destinations to our existing flight network. We are now 
offering flights from Sabiha Gökçen to Casablanca and Eindhoven; from 
Trabzon to Cidde and from Izmir to Baku. You can get detailed information on 
a total of our 110 destinations, 35 domestic and 75 international in 42 countries 
on our web site flypgs.com or mobile app.

One other news, we are proud and glad to present to you is our awards, each one 
more valuable than the other … We are pleased to have received an award in the 
International Safety Awards, the first and most prestigious award in occupational 
safety, given by the British Safety Council. Within the scope of the IDC CIO 
Summit, we also received “The Best IT Governance Project of the Year” and 
“The Best Customer Experience Project of the Year” awards. In addition, in the 
HR Stars Awards” held as a part of Secret CV HR Summit, we received the “The 
Most Sought-After Company” award. These awards encourage us all the more to 
provide you, our esteemed guests, with the best of services. As Pegasus Airlines, 
we forge ahead working hard to bring new projects into life.

An Important Port City of the Black Sea
On the centennial anniversary of the National Struggle, you can go on a stroll in 
Samsun, one of the most important port cities of the Black Sea. It would be an 
unprecedented experience to visit this beautiful city and recall the past on site. 

And those of you who are looking for new places to explore can opt for 
Manchester, the new destination we will start flying as of July.  Transferring 
the momentum gained with the Industrial Revolution to the arts, academics 
and sports, Manchester continues to be one of the most important cultural and 
commercial centres of England. One other alternative would be to visit Berlin, the 
rising star in arts and culture, architecture and gastronomy of the last decade. 

Happy May 19 Commemoration of Atatürk  
Youth and Sports Day
This year, we celebrate the centennial anniversary of the Independence 
Struggle that commenced with the Great Leader Mustafa Kemal Atatürk setting 
out from Istanbul to step foot in Samsun on May 19,1919.

The founder of our Republic, Atatürk started the War of Independence by 
arriving in Samsun with the Bandırma Ferry. At the centennial anniversary 
of this struggle’s commencement, I would sincerely like to celebrate May 19 
Commemoration of Atatürk Youth and Sports Day of our youngsters and the 
Mothers’ Day of those venerable mothers who raised them. 

There are also two important days for the aviation sector in May. One of them 
is May 24, Aviation Maintenance Technician Day and the other is May 31 the 
International Flight Attendant Day… On this occasion, I would like to celebrate 
this special day of all our technicians and cabin crew members who work with great 
devotion. 

I wish the month of Ramadan to start on May 6 to be auspicious and abundant 
for our country and the whole World of Islam.
 

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
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- 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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Trend hotwire
TRENDING TOPICS... WORTH SEEING...

VENICE BIENNIAL STARTS ON MAY 11

Pink Martini Türkiye Turnesinde 

Pink Martini’s Tour of Turkey
Festival Time in Cannes

A Different Tale of Womanhood by Emin Alper  
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Following her ‘Mia Maou maman’  
(I Love You Mom) exhibition, indian ink 

painter Pınar Tınç is presenting her new 
‘Innocence’ exhibition this year. Born 
in Bozcaada and living in the Reunion 

Island on the Indian Ocean for long years, 
Tınç depicts the life she observed in 

both of these islands in her artwork. The 
‘Innocence’ exhibition where 20 artwork 

produced with brush strokes and the 
flexibility indian ink provides can be seen 

at Arnavutköy Art Gallery in  
Istanbul till May 30. 

th

Çini mürekkebi ressamı Pınar Tınç, 
geçtiğimiz yılki “Seni Seviyorum 

Anne” sergisinin ardından bu yıl, yeni 
sergisi “Masumiyet” ile sanatseverlerle 
buluşuyor. Bozcaada’da doğan ve uzun 

yıllar Hint Okyanusu’ndaki Reunion 
Adası’nda yaşayan Tınç, eserlerinde bu iki 
adada gözlemlediği yaşamı resmediyor. 
İnce fırça darbeleri ile çini mürekkebinin 

verdiği esnekliğin kullanıldığı  
20 eserin yer aldığı “Masumiyet” sergisi, 

30 Mayıs’a dek İstanbul Arnavutköy  
Art Gallery’de görülebilir. 

arnavutkoyartgallery.com

iae.org.tr

Innocence of Childhood

A JOURN EY  TO PERA’S PAST

TREND / Hotwire



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

A T  F I R S T  S I G H T ?
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TREND / Hotwire

labiennale.org/en/art/2019 
iksv.org/tr/projeler/inci-eviner

May 
You Live in Interesting Times

We, Elsewhere

VENICE BIENNIAL STARTS ON MAY 11 

Njideka Akunyili Crosby, “And We Begin To Let Go”

İnci Eviner, “Biz, Başka Yerde”

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan VENEDİK’e haftanın DÖRT günü her şey 
dâhil 54,99 USD’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to VENICE from İstanbul Sabiha Gökçen Airport with Pegasus’  
FOUR days a week flights; all-inclusive prices start at 54,99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS
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ARAP YARIMADASI’NIN 

 

qm.org.qa

A JOURNEY BACK TO THE PAST OF  
THE ARABIAN PENINSUL A

 

 

Bayburt doğumlu sanatçı ve eğitimci 
Hüseyin Koçan tarafından, Çoruh Vadisi’ne 
bakan bir tepenin üzerinde kurulan ve 
taşrada geleneksel sanatla çağdaş 
sanatı buluşturan Baksı Müzesi adına PTT 
tarafından anma pulları ve posta kartları 
yayımlandı. Öte yandan çağdaş sanat 
koleksiyonu, halk resimleri koleksiyonu, 
cam altı, dokuma ve etnografik malzeme 
koleksiyonuyla önemli bir kültürel kuruma 
dönüşen Baksı Müzesi, bahar ve yaz 
döneminde pek çok etkinliğe de ev sahipliği 
yapıyor. 25 Ağustos tarihine kadar Nuri 
Bilge Ceylan’ın fotoğraflarına ev sahipliği 
yapacak olan Baksı Müzesi’nde Temmuz 
ayı boyunca yazlık sinema buluşmaları 
gerçekleştirilecek.
baksi.org

PTT issued memorial stamps and 
postcards for the Baksı Museum 
founded by Hüseyin Koçan, the 
Bayburt born artist and educator, 
on a hilltop overlooking the Çoruh 
Valley to conjoin traditional and 
contemporary art. And becoming 
an important cultural institution 
with its contemporary art, folk 
art, glass painting, weaving and 
ethnographic elements collection, 
Baksı Museum also hosts many 
events in spring and summer. 
Displaying the photographs of 
Nuri Bilge Ceylan till August 25, the 
Baksı Museum will also serve as an 
outdoor movie theater throughout 
July.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan DOHA’ya haftanın HER günü 
her şey dâhil 139,99 USD’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to DOHA from İstanbul Sabiha Gökçen Airport with Pegasus’ 
DAILY flights; all-inclusive prices start at 139,99 USD.

FLY WITH PEGASUS

20 PEGASUS _
 





22 PEGASUS _
 

TREND / Hotwire

klipkuns.com

SPIRITED AND NAIVE: SHONA
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La dolce vita

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

La dolce vita

 HAZIRLAYAN / COMPILED BY:  HANDE ÇETİN ONGUN

[  S A S C H A  G O E T Z E L  -  R O M A  ]

filetti di baccalà

My favourite place for original 
Roman pasta is Trattoria da 
Fortunata alla Cancelleria 
where the pasta is still freshly 
handmade in front of you. For 
an authentic favourite Roman 
pizza experience my favourite 
place in town is Pizzeria ai 
Marmi. For a traditional cucina 
romana L’obitorio experience, 
I recommend Impiccetta in 
Trastevere, where I eat my 
personally best .

Roma’ya gittiğimde ilk işim, Campo di Fiori 
meydanına uğrayıp en sevdiğim restoranda gerçek 
bir carbonara yemek olur. Ardından Roma’nın 
büyülü sokaklarında, kentin seslerini ve İtalyancayı 
dinlemeyi, dükkânlar, kafeler ve kokular arasında 
kendimi kaybetmeyi severim.

The first thing I do when visiting Roma is to go to 
Campo de Fiori and to eat original carbonara at my 
favourite restaurant. After that, I love to lose myself 
in Roma’s magical streets, listening to the sounds 
of the city, the Italian language, shops, cafes and 
smells. 

Roma’ya ilk defa gitmişseniz görüleceklerin listesi 
gözünüzü korkutabilir. Kentin büyülü atmosferiyle 
en kısa sürede etkileşime geçebilmeniz için şu 
cazibe noktalarını ziyaret etmenizi öneririm: 
Kolezyum, Roma Forumu, Vatikan, Panteon, Sistine 
Şapeli, Tivoli, Trevi (Aşk) Çeşmesi, San Pietro 
Bazilikası, İspanyol Meydanı, San Giovanni Bazilikası 
ve Sant’ Angelo Kalesi.   

If you are in Rome for the first time, the number 
of sightseeing possibilities can be overwhelming. 
I can recommend to start to visit the hot spots 
of the city to get in direct contact immediately by 
the cities magic atmosphere: Colosseum, Foro 
Romano, Vatican City, Pantheon, Sistine Chapel, 
Tivoli, the Trevi Fountain, Basilica San Pietro, Piazza 
Spagna, Basilica di San Giovanni and the Castel 
Sant’ Angelo.

TREND / Hotwire
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CANNES’DA  

festival-cannes.com

FE STIVAL TIME IN CANNE S
 time 

Dünyanın farklı bölgelerinden ilham 
verici sürdürülebilirlik hikâyelerini bir 
araya getiren Sürdürülebilir Yaşam Film 
Festivali, 25-27 Mayıs tarihleri arasında 
Bodrum’a konuk oluyor. Bodrum Tohum 
Derneği tarafından organize edilen 
festivalin seçkisinde, Türkiye de dâhil 
21 ülkeden 27 kısa ve uzun metrajlı 
belgesel bulunuyor. Bodrum Belediyesi 
Nurol Kültür Merkezi’nde gösterilecek 
belgeseller, sürdürülebilir turizm, kırsal 
kalkınma, ulaşılabilir sağlık hizmetleri, 
kooperatifçilik, biyoçeşitlilik, iklim 
değişikliği adaptasyonu ve toplumsal 
olaylarda kadınların rolü gibi çok geniş 
bir konu yelpazesine sahip. Festivaldeki 
tüm gösterimler ise ücretsiz. 
surdurulebiliryasam.org

Sustainable Living  
Films in Bodrum
Bringing together inspirational stories 
of sustainability from the different 
parts of the world, Sustainable Living 
Film Festival visits Bodrum on May 
25-27. Organized by Bodrum Seed 
Association, the festival presents a 
selection of 27 short and long-feature 
documentaries from 21 countries 
including Turkey. To be screened at 
the Nurol Cultural Centre of Bodrum 
Municipality, the documentaries 
appeal to a wide array of interests 
ranging from sustainable tourism to 
rural development, accessible health 
services to cooperation, biodiversity 
to climate change adaptation and  
the role of women in social events.  
All screenings are free of charge at 
the festival. 
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YUVA

YUVA

th

Düzenbazlar
1988 tarihli “Kirli, Çürük ve 
Adi” filminin yeniden yapımı 
olan “Düzenbazlar”da biri 
yüksek sosyeteden diğeri ise 
alt tabakadan iki dolandırıcı, 
kendilerine yanlış yapan erkekleri 
alaşağı etmek için işbirliği yapıyor. 
Chris Addison’ın yönettiği ve Anne 
Hathaway ile Rebel Wilson’ın 
başrollerini paylaştığı film, 31 
Mayıs’ta gösterime giriyor. 

The Hustle
The remake of the 1988s “Dirty 
Rotten Scoundrels”, “The 
Hustle” revolves around the 
story of two female characters, 
one crème de la crème, the 
other a plebeian. These two 
swindlers cooperate to bring 
down the men who wronged 
them. Directed by Chris Addison 
and starring Anne Hathaway and 
Rebel Wilson the movie will be in 
theatres on May 31. 

High Life
Claire Denis’nin son filminde, bir 
grup suçlu, cezalarının karşılığı 
olarak uzayda alternatif bir enerji 
kaynağı aramaya gönderiliyor. 
Bir karadeliğe doğru yol alan suçlular 
aynı zamanda bir bilim insanının 
deneyinin de kobayı haline geliyor. 
Başrollerini Robert Pattinson ve 
Juliette Binoche’un paylaştığı 
bilimkurgu, 3 Mayıs’ta sinemalarda. 

High Life
In the latest movie of Claire Denis, 
a group of convicts are sent off in 
search for an alternative energy 
source into the outer space. 
Heading towards a black hole, the 
convicts also become the subjects 
of an experiment conducted by a 
scientist. Starring Robert Pattinson 
and Juliette Binoche, the sci-fi is in 
movie theatres as of May 3.  
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A DIFFERENT TALE 
OF “ WOMANHO OD”  

In his latest work “A Tale of Three Sisters”, the 
winner of the Golden Tulip at 38th

Film Festival, director Emin Alper explores the 
tradition of besleme

How did you get the idea of making a film about the 
besleme tradition?
The besleme (adopting a young girl from a poor family with the purpose of 

beslemes for a long time, and the story 

Where was the film shot?

How did the performances of the young lead actors affect the film?

How do awards won at festivals influence the box office adventure of the film?

 RÖPORTAJ / INTERVIEW:  HANDE ÇETİN ONGUN
        FOTOĞRAF / PHOTOGRAPH:  MEHMET KAÇMAZ

Beslemelik üzerine bir film yapma fikri nereden çıktı?

Filmin çekimlerini nerede yaptınız?

Başroldeki genç oyuncuların performansı filmi nasıl 
etkiledi?

Festivallerde alınan ödüller filmlerin gişe macerasını 
nasıl etkiliyor?

TREND / Hotwire
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Neo-klasik müzik hareketinin İzlandalı süperstarı 
Ólafur Arnalds, PSM Caz Festivali’ne renk katacak 
bir performans için İstanbul’a geliyor. Bafta 
ödüllü bir kompozitör ve prodüktör olan Arnalds, 
klasik müzik enstrümantasyonunun post-rock, 
pop, caz ve elektronik müzik unsurlarıyla ortaklık 
kurduğu besteleriyle dikkat çekiyor. “For now I am 
Winter” albümündeki orkestral aranjmanlarıyla 
ayakta alkışlanan sanatçı, geçtiğimiz yıl 
yayınlanan “re:member” isimli solosuyla da 
dünya sahnesinin vazgeçilmez isimlerinden biri 
olduğunu kanıtlıyor. Arnalds’ı 15 Mayıs’ta Zorlu 
PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyebilirsiniz.

Pink Floyd ve The Beatles’ın ses teknisyeni 
olarak çıkış yapan İngiliz müzisyen Alan 
Parsons, PSM Caz Festivali’nde! 1974 
yazında kurduğu The Alan Parsons 
Project ile çok sayıda prestijli ödüle ve 
13 Grammy adaylığına adını yazdıran 
dünyaca ünlü “ses sihirbazı”, 15 yıl aradan 
sonra 2019’da yeni bir albüm yayınlamaya 
hazırlanıyor. Alan Parsons, müzik tarihine 
yön veren projesinin unutulmaz parçalarını 
grubuyla seslendireceği bir performansla 
31 Mayıs’ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ne 
konuk oluyor. 

The Icelandic Superstar 
The Icelandic superstar of Neo-classical 
musical movement, Ólafur Arnalds is coming 
to Istanbul to stage a performance that will 
add zest to the PSM Jazz Festival. A Bafta 
Award winner composer and producer, 
Arnalds is noted for his compositions 
blending classical music instrumentation 
with elements of post-rock, pop, jazz, and 
electronic music. Receiving standing ovations 
with his arrangements in the “For now I am 
Winter” album, the artist proved to be one of 
the household figures of the world stage with 
“re:member”, his solo released last year. You 
can watch Arnalds at the Turkcell Stage at the 
Zorlu Performing Arts Center on May 15.

Sound Wizard 
Making a breakthrough as the voice 
technician of Pink Floyd and The Beatles, 
the British musician Alan Parsons is at PSM 
Jazz Festival! The world-renowned sound 
wizard who appended his signature to 
many prestigious awards and 13 Grammy 
nominations with The Alan Parsons Project, 
the band he set up in the summer of 1974, is 
getting ready to release a brand new album 
in 2019 after 15 years. Alan Parsons will take 
the Turkcell Stage at the Zorlu Performing 
Arts Center on May 31 with his band to 
perform the unforgettable songs of his 
project which steered the course of musical 
history.

TREND / Hotwire

zorlupsm.com

One of the most original virtuosos of 
the past and present, Bobby McFerrin 
is meeting up with music lovers within 
the scope of PSM Jazz Festival. Breaking 
ground with “The Voice”, a milestone 

entirely recorded solo by a jazz vocalist and 
released by one of the greatest of record 
companies, and “Don’t Worry Be Happy”, 

making it number one in the Billboard 
charts and many others, the famous singer 
the winner of 10 Grammies has a great 
fan base with his performances touching 
upon all musical genres. McFerrin will 
take the stage with Gimme5, his new band 
formed with the members of his old vocal 
orchestra, Voicestra, and perform this 
unique “Circlesongs” stage show at the 
Zorlu Performance Arts Center Turkcell 
Stage on May 6.

McFERRIN’DEN 
CIRCLESONGS 

Billboard 
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Known for his successful live 
performances, the French musician 
Arthur H is visiting Istanbul with the 
world tour of his album, “Amour chien 
fou!” Setting out from the melodies he 
compiled travelling between Mexico, 
Bali and Tokyo, Arthur H will be on 
stage with his performance featuring 
an expansive repertoire, poems and 
fairy tales at Dada Salon Kabarett in 
Mecidiyeköy, Istanbul on May 8.

ARTHUR H, 
KABARETT’DE

dadasalon.com.tr/kabarett

Ar thur H @ Kabare tt

 
Solo Albüm

Türkiye’nin en köklü rock gruplarından 
Bulutsuzluk Özlemi’nde tuşlu çalgılar çalan 
gazeteci Sina Koloğlu, ilk kişisel albümünü 

çıkardı. 10 şarkının yer aldığı “Geceden 
Sabaha” isimli albüm, rock’tan klasik müziğe, 

yerel motifler eşliğinde bir gezinti sunuyor. 
Albümde Bulutsuzluk Özlemi’nin unutulmaz 

iki ismi Akın Eldes (gitar) ve Demirhan Baylan 
(bas) da yer alıyor. 

Playing claviers and piano in Bulutsuzluk 
Özlemi, one of the most well-rooted rock 
bands of Turkey, journalist Sina Koloğlu 
released his first solo album. Featuring 

10 songs, “Geceden Sabaha” album takes 
music lovers on a journey from rock to 

classical music in the accompaniment of 
native motives. Two unforgettable names of 
Bulutsuzluk Özlemi, Akın Eldes (guitar) and 

Demirhan Baylan (bas) also play on the album. 

Türk Valsleriyle Nostalji
Keman virtüözü Cihat Aşkın’ın “Türk Valsleri” 
albümü, Dilek Türkan’ın konuk sanatçı olarak 

yer alacağı bir konserle müzikseverlerle 
buluşuyor. Dede Efendi’nin ilk Türk valsi 

olan “Yine Bir Gülnihal”den “Bekledim de 
Gelmedin”e, Batı’daki örneklerinden daha 
melodik olmasıyla öne çıkan pek çok eser, 

26 Mayıs’ta Ataşehir Metropol İstanbul’daki 
DasDas Sahne’de dinlenebilir.

dasdas.com.tr

“Turkish Waltzes” album of the violin virtuoso 
Cihat Aşkın is presented to music lovers with a 
concert featuring Dilek Türkan as a guest star. 
From “Yine Bir Gülnihal”, the first Turkish waltz 

composed by Dede Efendi to “Bekledim de 
Gelmedin”, many compositions coming to the 
fore as being more melodic than their Western 

counterparts can be heard to at the DasDas 
Stage in Ataşahir Metropol, Istanbul on May 26.
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Pink Martini will celebrate its 25th anniversary in 2019. How do you evaluate these 
25 years? Have you organized anything special for this occasion? 
CF: We feel happy knowing we made it so long in this business and that our 
fans have stayed with us. We have created music that has touched people and 

My 25th year with the band is next year, and I would like to plan a special 
tour which visits each of my most beloved cities. I would like to have a huge 
celebration. 
You sing in various languages. What are your preferences when choosing these 
songs?
TL: Melody is the most important element for us when we choose our songs. 
The lyrics and the story of the song are also helpful to make a song a part 
of our repertoire. I always search for new songs. Once I was scrolling on 

the meaning of the lyrics. We have been to Turkey many times and we have a 
long love affair with Turkey that started at the beginning of our career. So we 
decided to put it on our album. 
You have been to Turkey many times. What is your impression about the Turkish 
audience? 
CF: I love the hospitality of Turkish people, their love of elegance and the good 

remarkable country, which dazzles the eye. And the food! Delicious!
This time you will visit 6 different cities in Turkey. Do you have any messages for 
your fans?  
CF: We cannot wait to see you, to visit all these new cities, and we hope you 
love our concerts!  And please be noisy and dance!

PINK MARTINI 

Pink Martini, 2019’da kuruluşunun 25. 
yıldönümünü kutluyor. Çeyrek asırlık müzikal 
yolculuğunuzu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yıla 
özel bir planınız var mı?
CF: 

yapmak istiyorum.    
Pek çok farklı dilde şarkı seslendiriyorsunuz. Şarkı 
seçimlerinizi nasıl yapıyorsunuz?
TL: 

Daha önce Türkiye’de pek çok konser verdiniz. Türk 
izleyiciler için neler söylersiniz?
CF: 

Türkiye’deki altı şehirlik konser seriniz için 
hayranlarınıza bir mesajınız var mı?
CF: 

TREND / Hotwire

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: HANDE ÇETİN ONGUN

P I N K  M A RT I N I ’ S  T O U R  O F  T U R K E Y
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Renkli Türkiye

Renkli Türkiye

mkkulturmerkezi.org

C O L O R F U L  T U R K E Y

book Colorful Turkey

Colorful 
Turkey

Bukalemun
Nuray Atacık’ın ilk kitabı Fener Balığı’nın 
devamı niteliğindeki Bukalemun’da, ilk 

kitabın kahramanı Murat Karasu, Burdur’daki 
iki yıllık bir sürgünden sonra İstanbul Cinayet 

Büro’ya dönmeye uğraşıyor. Ancak tam 
hedefine ulaşmak üzereyken Antalya’da 

kaçırılan genç bir kadının peşine düşerek 
geleceğini riske atıyor. 

oglak.com 

Merih Günay, Dil Derneği Ömer Asım Aksoy 
Ödülü’nün sahibi olan bu kitabında, hayatı 

altüst olan genç ve hırslı bir yazarın kaderine 
boyun eğmek yerine onu nasıl gafil avladığını 

anlatıyor. 

Chameleon
In Chameleon, a sequel to Angler Fish, the first 

book of Nuray Atacık, the protagonist of the 
first book Murat Karasu tries to get back to 

the homicide unit in Istanbul after a two-year 
exile in Burdur. But right when he is about to 
succeed in doing that he places his future at 
risk by tracking a young woman kidnapped  

in Antalya.

In his Language Association Asım Aksoy 
Award-winning book, Merih Günay tells the 
story of how a young and ambitious author 

whose life had turned upside down gets 
blindsided to resign to fate. 

TREND / Hotwire
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“ELE GANCE IS THE KEY  
TO SUCCE S S”

In his new book  (Be the Difference in Business), 

As an educator and author, you are informing us of the subtleties of both business 
and social life. What is the awareness required in these areas?

In your book, Be the Difference in Business what do you bring into our attention?

As the founder and educator of the first Academy of Elegance in Turkey, what do 
you think of our society’s approach to the concept?

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: HANDE ÇETİN ONGUN

Eğitimci ve yazar olarak uzun yıllardır hem iş hayatının 
hem de sosyal yaşamın inceliklerini anlatıyorsunuz. 
İnsanların bu alanlarda ne gibi bir farkındalığa ihtiyacı 
var?

İş’te Farkı Sen Yarat kitabınızda dikkat edilmesi gereken 
hangi noktaları ele alıyorsunuz?

Türkiye’deki ilk Zarafet Akademi’nin kurucu eğitmeni 
olarak, toplumumuzun “zarafet” konusuna yaklaşımını 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

TREND / Hotwire



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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TREND / Hotwire

YÜZME TUTKUNLARI 

aquamasters.org

SWIMMING L OVER S MEET  
AT MARMARIS

Dünyanın dört bir yanından insanların 
aynı günün aynı saatinde koşması fikriyle 
ortaya çıkan Wings For Life Dünya 
Koşusu, 5 Mayıs’ta tüm dünyayla aynı 
anda start alıyor. İlk defa 2014 yılında 
gerçekleştirilen koşunun, daha önce 
olduğu gibi bu yıl da Türkiye’deki resmi 
lokasyonu İzmir. “Koşamayanlar için 
koş” sloganıyla düzenlenen Wings For 
Life Dünya Koşusu’nun başvuru ücretleri 
ve bağışlarının tamamı ise omurilik 
zedelenmelerinin tedavisi için yapılan 
araştırmalara ayrılıyor. Koşunun en güzel 
taraflarından biriyse herhangi bir bitiş 
çizgisinin olmaması. 
wingsforlifeworldrun.com

Run For Those Who 

Brought to life with the idea to 
get people running on the same 
day at the same time all around 
the world, Wings For Life World 
Run is taking start on May 5 at the 
same time with the whole world. 
Held for the first time in 2014, 
the location of the run in Turkey 
is Izmir again this year. Organized 
with the slogan “Run for those who 
can’t”, Wings For Life World Run’s 
application fees and donations 
funds research for the treatment 
of spinal cord injuries. The best 
part of the run is that there is no 
finish line. 
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BLUE BERRY  
CHE E S E CA KE MUFFIN

Malzemeler (6 muffin için)
1 yumurta, 1 fincan badem unu,  
1/3 fincan quark, 1 muz, 1 yemek kaşığı 
bal, 1/2 fincan taze veya dondurulmuş 
yabanmersini (buzu çözdürülmüş),  
2 çay kaşığı vanilya tohumu, 2 çay kaşığı 
kabartma tozu, 1 tutam tuz

Ingredients (for 6 muffins)
1 egg, 1 cup almond flour, 1/3 cup 
quark, 1 banana, 1 tbsp. honey,  
1/2 cup fresh or frozen blueberries 
(defrost before using), 2 tsp. vanilla 
seeds, 2 tsp. baking powder,  
1 pinch of salt

Yumurtayı mikserle 
köpük halini alıncaya 
kadar çırpın. Quark’ı 
yumurtaya katın. 

Muzu bir çatalla 
ezin ve karışıma 
ekleyin. Badem 
ununu, balı, 
vanilya tohumunu, 
kabartma tozunu ve 
tuzu da karışıma ekleyin. 
Hamuru muffin kalıplarına 
paylaştırın.

Yabanmersinlerini altı kalıba 
bölüştürün ve bir çatal yardımıyla 
hafifçe hamura gömün. 

Önceden ısıtılmış 
175 derecelik 
fırında 20-25 
dakika pişirin. 

Soğuduktan 
sonra 
buzdolabında, 
kapalı bir kapta 
saklayabilirsiniz.

Preheat the oven to 175 
degrees. Whisk the 

egg with a mixer 
until it froths up. 

Add the Quark in. 
Mash the banana 
with a fork and 

add to the mixture. 
Add the almond 

flour, honey, vanilla 
seeds, baking powder 

and salt to the batter. Pour the 
batter into a muffin tin in equal 
amounts. 

Apportion the blueberries 
making sure to lightly 

press on them with a 
fork to let them sink. 

Bake in the 
preheated 
oven for 20-25 
minutes.  

Let them cool. 
Keep refrigerated in a 

covered jar.
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[ Ş E V VA L  S A M ]

“I’M EXPLORING LIFE THROUGH ART”

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: HANDE ÇETİN ONGUN

Dizi çekimleri, konserler, “Müzeyyen” müzikali ve albüm 
çalışmalarıyla dopdolu bir programınız var. Şu anda kaç 
farklı proje için mesai harcıyorsunuz?

“Yasak Elma” dizisindeki rolünüz “cemiyet kadını” 
Ender, daha önce televizyon ekranında canlandırdığınız 
karakterlerden oldukça farklı…

Ender 

Sizce Ender nasıl bir kadın?

Ender

You have a full schedule; TV series, concerts, “Müzeyyen” 
musical and album recordings. How many different 
projects are you working on?

The character you portray in the TV Series “Yasak Elma” 
(Forbidden Fruit), Ender “the socialite”, is quite different 
from the others you depicted before on TV…

Ender

What sort of a character is Ender to you?

Ender

PORTRE / Portrait
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Hepimizde farklı bir yeri olan Müzeyyen Senar’ın 
şarkılarını sahneye taşıdığınız müzikal ile pek 
çok şehirde müzikseverle buluşuyorsunuz. 
“Müzeyyen” müzikali nasıl doğdu? 

Bu müzikal projesi, normal bir konser 
programından çok daha farklı. Şimdiye dek 
sahnelediğiniz şehirlerdeki izleyicilerinizden nasıl 
geri dönüşler aldınız?

With the musical in which you stage Müzeyyen 
Senar songs, each having a place in every one of 
our heart of hearts, you come together with music 
lovers in different cities. How did the “Müzeyyen” 
musical come about?

This musical project is quite different from a 
concert program. What’s the feedback you get from 
the spectators of the cities you staged this show in?

PORTRE / Portrait

It was my biggest dream to stage  
a musical consisting of the songs  

of Müzeyyen Senar, a cult character  
in Turkish Music.

büyük hayalimdi.”

After seeing the  
12,000-years-old Göbeklitepe 
holding everything on humans 
I asked myself, “In this life,  
are we really taking ourselves 
too seriously?”
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PORTRE / Portrait

Ninniler de dâhil neredeyse her albümünüzde 
farklı bir türle müzikseverlerin karşısına 
çıktınız. Bu çeşitliliği neye borçluyuz?

Albümleriniz arasından sizin için en özel 
olanı hangisi? 

Yoğun temponuz içerisinde dinlenmek için 
neler yapıyorsunuz? 

Kendinizi dinlemek ya da tazelenmek için 
“kaçtığınız” özel bir yer var mı?

Şimdiye dek enerjisiyle sizi en çok etkileyen 
yer neresi? 

Including the lullabies, you present music lovers 
with a new genre in almost each of your albums. 
What do we owe this diversity to?

Which one is the most special one for you among 
your albums? 

What do you do to relax in such a hectic pace? 

Is there a place that you “escape” to in order to 
get refreshed and have some rest?

Till now, which place impressed you the most with 
its energies? 

“Acting is a road I can shed light on the 
dark crevices of my soul… When they told 

me about the character, Ender, I got the 
chills of setting out on a new journey and I 

immediately accepted the part.”

Yaptığım işlerdeki çeşitlilik, bendeki 
önyargıları kırıyor; varoluşu 
anlamamı ve kabullenmemi 

sağlıyor. Hayatı da böyle okuyorum. 
Tüm bu gezegendeki çeşitlilik ve 
keşfedecek bir sürü şeyin olması 

beni heyecanlandırıyor.

VARIETY BREAKS DOWN  
MY PREJUDICES

The variety in what I do breaks 
down my prejudices; it helps me 

understand and accept existence. 
That’s how I read  life. The variety, 

the myriads of things to explore on 
this planet thrill me.
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ALWAYS ONE STEP AHEAD: MANCHESTER
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SEYAHAT /  Travel

Tarih, Kültür ve 

SAMSUN

On the Trails of History, 
Culture and Nature
SAMSUN

 YAZI / TEXT: HANDE ÇETİN ONGUN

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
SAMSUN’a haftanın HER günü her şey 
dâhil 104,99 TL’den başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.

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

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

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

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

3000 
BOLPUAN
BOLPOINTS
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19 MAYIS 1919
Samsun’u bizim için bu kadar önemli kılan tarih şüphesiz  

19 Mayıs 1919. Millî Mücadele’nin en temel simgelerinden biri 
haline gelen kent, bu tarihi pek çok yapı ile ölümsüzleştirmiş. 
Mustafa Kemal’in ve silah arkadaşlarının Samsun’a ulaştığı 

“Bandırma” vapurunun birebir örneği, Doğu Park’ta 
ziyaretçilerini bekliyor. 

Atatürk’ün Samsun’da kaldığı, kendisine tahsis edilen ev 
ise eşyalarıyla birlikte muhafaza edilmiş bir halde, “Atatürk 

Evi Müzesi” adıyla yeni bir düzenlemeye kavuşturulmuş. 
Samsun halkı tarafından 1928-1931 yılları arasında 
Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel’e yaptırılan 

görkemli Onur Anıtı, kentin simgesi haline gelmiş. Gazi 
Müzesi’nde ise kıyafetlerinden tıraş takımına kadar 

Atatürk’ün birçok eşyası sergileniyor.
 

May 19, 1919
The date which makes Samsun so important for our history 

is, no doubt, May 19, 1919. This City which has become 
one of the essential symbols of the National Struggle has 

immortalized history with many buildings. The replica of the 
“Bandırma” ferry that has brought Mustafa Kemal and his 

brothers in arms to Samsun awaits its visitors at Doğu Park. 

And the house where Atatürk stayed at that was allocated 
to him in Samsun, was preserved with all his belongings 
in it and following a restoration was brought into service 

as, “Samsun Atatürk Museum”. Commissioned by the 
people of Samsun to Austrian Sculptor Heinrich Krippel, 
the stately “Statue of Honour” built in 1928-1931, has 
become a symbol of the city. Ranging from his attires 
to his shaving kit, many of Atatürk’s belongings are on 

display at the Gazi Museum.
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1
Amisos’tan Samsun’a From Amisos to Samsun

Book 
of Travels 

Secluded Treasures

SEYAHAT /  Travel



SİLİP GEÇMEK BU KADAR KOLAYSA BİZDEN BİLİN.

Marshall Sil-Pak Sıradan boya

K®’

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

Gözden Uzak Hazineler

At the Bosom of Nature 

SEYAHAT /  Travel

AMAZON KÖYÜ 
Amazon kadın 

savaşçıların ana 
yurtlarının Terme 

olduğuna dair yaygın bir 
inanış bulunuyor. Terme 
adının da Amazonların 
kıyısında Themiskyra 
adlı kenti kurdukları 

Thermodon’dan 
(bugünkü Terme Çayı) 
geldiği kabul ediliyor. 

Kahramanlıkları dünyanın 
pek çok müzesindeki 
eserle ölümsüzleşen 

Amazonların gündelik 
yaşamına Batı Park’taki 
Amazon Köyü’nde tanık 

olabilirsiniz. 

Amazon Village 
There is a common belief 
that the homeland of the 
Amazon women warriors 

was Terme. And it is 
acknowledged that the 

name Terme was derived 
from Thermodon (Terme 
Brook) on the banks of 
which the Amazons set 

up the city of Themiskyra. 
You can see the daily 
life of the Amazons 

whose heroic deeds were 
immortalized in many 
artworks on display in 

many museums around 
the World at the Amazon 

Village in Batı Park. 
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Samsun, Karadeniz 
mutfağının birikimini 

yansıtan kentler arasında. 
Samsun’la özdeşleşen 
Bafra pidesi, Çarşamba 

kıvratması, Bafra nokulu, 
Terme pidesi, Çakallı 
menemeni, Samsun 
simidi, Kaz tiridi ve 

Yakakent mantısı da 
dâhil pek çok lezzet, 

kent mutfağının 
vazgeçilmezleri arasında. 

What To Eat?
Samsun is one of the 

cities that reflects the 
heritage of the Black Sea 

cuisine. Many culinary 
delights including 

the Bafra Pita that’s 
identified with Samsun, 

Çarşamba kıvratması 
(a type of pastry) Bafra 
nokulu (meat pie with 

seasoned minced meat 
parsley and walnuts), 

Terme pita, Çakallı 
menemeni (Turkish 

style scrambled eggs 
with chopped onions, 
tomatoes and sliced 

green peppers), Samsun 
simidi (a sort of bagel), 

Kaz tiridi (boiled minced 
meat sauce poured on 
diced stale bread) and 

Yakakent mantısı (a sort 
of dumpling or ravioli) are 
essential to the cuisine of 

the city. 

Çarşamba basığı (yumurta topuklu ayakkabı), Vezirköprü 
bez dokumacılığı, semavercilik, zembil ve sepet örücülüğü, 

Samsun’da hâlen sürdürülen el sanatları arasında yer alıyor.

Handcrafts
Çarşamba basığı (Cuban heeled shoes), Vezirköprü weaving, 

samovar (tea urn) making, zembil and basket weaving are 
among the handcraft still kept alive in Samsun.
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Daima Bir  
 

MANCHESTER

 

Always One Step Ahead 
MANCHESTER

 YAZI / TEXT: HANDE ÇETİN ONGUN

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
MANCHESTER’a haftanın BEŞ günü her şey 
dâhil 74,99 USD’den başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.

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

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

Manchester’dan trenle Londra’ya 2 saatte, Edinburgh’a 3 saatte, Liverpool’a ise  
30 dakikada ulaşabilirsiniz. / By taking the train from Manchester, you can commute to  

London in 2 hrs, to Edinburgh in 3 hrs and Liverpool in 30 minutes.

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan 
MANCHESTER’a vergi ve 
ek ücretler hariç 9300 
BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

You can fly to MANCHESTER 
from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport by using 
9300 BOLPOINTS,  
excluding taxes and 
charges.

9300 
BOLPUAN
BOLPOINTS



_ PEGASUS    63_ PEGASUS    63

Canal Basin, Castlefield
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ngiltere’nin kuzeyindeki en büyük 

O
th

SEYAHAT /  Travel

boyunca pamuk 

Throughout the 20th 
century, the beaten track 
of cotton traders, the 
Royal Exchange was 
turned into a theatre 
hall in 1976. The Royal 
Exchange Theatre is 
known for supporting 
young thespians such 
as Hugh Grant, Kate 
Winslet and David 
Tennant who came to 
fame later in life.
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Cottonopolis

“Cottonopolis” And Historic Figures

Cottonopolis

Rights of Men

SEYAHAT /  Travel

Bir sanayi 
merkezi olan 

sembolünün 

gerek! Kent 

üniversitesine 

en önemli 

biri.

It is not surprising that 
“worker bees” is the 
symbol of Manchester 
which is an industrial 
centre! The city is 
also one of the most 
important academic 
centres of Europe with 
80 thousand students 
studying in the 3 
different universities 
located on Oxford 
Road.

John Rylands Kütüphanesi / Library

Manchester Town Hall
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GÜNDÜZ & GECE
İngiltere’de günlük hayatın önemli bir parçası olan pub kültürü, 

Manchester’da irili ufaklı pek çok mekânla yaşatılıyor. Diğer İngiliz 
kentlerinde olduğu gibi, burada da en revaçtaki öğün fish & chips. Et 

yemeklerini seviyorsanız bir çeşit yahni olan Lancashire hotpot’ı deneyebilir, 
ardından da meyveli ve kremalı trifle’ın tadına bakabilirsiniz. Tercihinizi farklı 
mutfaklardan yana kullanmak isterseniz rotanızı Chinatown’a çevirmelisiniz. 

Beş çayını içmek için en uygun yer ise Edward dönemi Barok mimarisiyle 
daha içine adım atmadan sizi etkisi altına alan Midland Hotel. Kentin gece 

hayatının kalbiyse Deansgate, Piccadilly ve Printworks’teki kulüplerde atıyor. 

Night & Day
An important part of the daily life in England, the pub culture is kept alive 
with big and small hangouts in Manchester. As is the case in other British 
towns, the most famous meal here is fish & chips. If you like meat dishes, 

you can try the Lancashire hotpot, a sort of a casserole, and then trifle 
with fruit and cream. If you would like to opt for different cuisines, then 

you should head to Chinatown. The best place to have the five o’clock tea 
is the Midland Hotel which fascinates with its Baroque architecture of the 

Edwardian era even before you set foot into it. And the heart of the nightlife 
beats in the myriads of clubs at Deansgate, Piccadilly and Printworks. 
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LONDRA VS 
MANCHESTER
Otomatik Portakal’ın 
Manchester doğumlu 

yazarı Anthony 
Burgess, İkinci Dünya 

Savaşı öncesindeki 
Londra ziyaretini, 

otobiyografisinde şöyle 
anlatır: “Londra, güzel 
sanatlar, kıvrak ticari 

zekâ ve iktisadi felsefe 
anlamında, Manchester’ın 

bir gün gerisinden 
geliyordu.”

London vs 
Manchester

The Manchester-born 
Anthony Burgess, the 
author of A Clockwork 
Orange, relays his pre-
WWII visit of London in 
his autobiography with 

these words: “London was 
a day behind Manchester 
in the arts, in commercial 

cunning, in economic 
philosophy.”

SEYAHAT /  Travel
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Enerjik 

SON YILLARDA KÜLTÜRDEN SANATA, 

HAYAT DOLU. 

In recent years, becoming a rising star in arts and 
culture, architecture and gastronomy despite its 

A Dynamic Capital
BERLIN

 YAZI / TEXT: TÜRKAN DOĞAN

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

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

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan BERLİN’e 
vergi ve ek ücretler hariç 
4400 BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

You can fly to BERLIN from 
İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport by using 4400 
BOLPOINTS,  
excluding taxes and 
charges.

4400 
BOLPUAN
BOLPOINTS
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Berlin Katedrali / Berlin Cathedral
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H

Görkemli Katedral

B

Glorious Cathedral

SEYAHAT /  Travel

Berlin’in 
hüzünlü 

var. 1961 

Berlin has a sombre 
past. The city where life 
was divided into two 
in 1961 with the Berlin 
Wall, manifested two 
different worlds that 
remained apart from 
one another until a cold 
day in November 1989. 



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

50€ 

Hediye çeki kodu: AZ195
* Kod 31.05.2019‘a kadar geçerlidir. Hediye çekinizi mi-

Buradan Online 

- ENB479P
€ 1.049,90 

- WB663
€ 455,90 

- NB363
€ 173,90 

- GGB473M
€ 735,90 

- EIB879M-N+EB4U        
€ 1.870,90 
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30 years passed since the fall of the Berlin Wall. The city is 
now united and has come of age once again after all those 
years. It is no longer identified with wreckage and division but 
with arts&culture and new urban experiences; it is now a new 
generation capital that sets trends in Europe.  

SEYAHAT /  Travel
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LEZZET, KALI
.
TE SEMBOLÜ

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

MANGAL BAHANE, 
EGETÜRK ŞAHANE...

Mangalda Barış Sucuk
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heybetiyle çevresini kucaklayan bu ölümsüz 

become merely souvenirs the tourists can take 

SEYAHAT /  Travel

Berlin, yeme-içme konusunda oldukça kozmopolit bir başkent. Patatesli köfte yemeği 
königsberger klopse, baharatlı sosis currywurst, sosisli sandviç frankfurter ile şinitzel ve ekşi 

kremayla yapılan çeşit çeşit et yemeği, patatesin her türlüsü ve leziz çorbalar… Berlin mutfağını 
sevmek için çok fazla nedeniniz var. Pasta ve ekmek konusunda da nam salan ülkede, tatlı çörek 

pfannkuchen ile Alman usulü krep eierkuchen’ı da deneyebilirsiniz.
Five Elephant: Berlin’in ünlü üçüncü dalga kahvecilerinden biri olan mekân, kentin yeni nesil 

buluşma noktalarından. (Reichenberger Strasse 101)
Daheim: Mönüsü ağırlıkla et olan mekânda, yerel Alman lezzetlerini tadabilirsiniz. 

(Neumannstraße 136)
Augustiner am Gendarmenmarkt: Mitte’nin merkezinde, Bavyera mutfağının tatlarını sunan 

Augustiner, özellikle Viyana usulü şinitzeli ve sosis çeşitleriyle ünlü. (Charlottenstraße 55)
 

Delicacies of Berlin 
Berlin is quite a cosmopolitan capital when it comes to eating and drinking. Königsberger 
klopse, the meatball dish with potatoes; currywurst, the seasoned sausage; frankfurter, 

the sausage sandwich; schnitzel and various meat dishes made with sour cream, all 
sorts of potatoes and delicious soups… You have many reasons to love Berliner cuisine. 
You can try pfannkuchen, sweet short bread and eierkuchen, German style crepe in this 

country famed for its cakes and bread. 
Five Elephant: One of the third wave coffee houses of Berlin, this place is the meeting 

spot of the new generation in the city. (Reichenberger Strasse 101)
Daheim: Boasting a menu dominated by red meat, you can try the local German 

delicacies here. (Neumannstraße 136) 
Augustiner am Gendarmenmarkt: Presenting the Bavarian cuisine’s delights at the heart 

of Mitte, Augustiner is especially famous for its Wiener Schnitzel and an assortment of 
sausages. (Charlottenstraße 55)

Prenzlauer Berg
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Almanya’nın arkeolojiye 
verdiği değeri Müzeler 

Adası’nda görmek 
mümkün. 1830 ile 1930 

yılları arasında Altes 
Müzesi, Neues Müzesi, 

Alte Ulusal Galerisi, 
Bergama Müzesi ve Bode 
Müzesi’nden oluşan, beş 

müzelik bir komplekse 
dönüşen Müzeler Adası, 
dünya medeniyetlerinin  
6 bin yılının değerli bir 

özeti. 

A Journey to 
the History of 
Civilization

It is possible to see 
the value archaeology 
has for Germany in the 
Museum Island. Turned 
into a complex between 

1830-1930 comprised of 
five museums to house 

the Altes Museum, Neues 
Museum, Alte National 

Gallery, Pergamon 
Museum and Bode 

Museum, the Museum 
Island sums up the 
6000 years of world 

civilizations. 
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Gülistan Sarayı / Golestan Palace
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Iran’s capital Tehran is adorned with palaces and museums, 
and it reflects the magnificent past and cultural heritage of the 
country, which includes the Qajar Dynasty, the Safavid Dynasty, 
the Ottoman Empire, and the Pahlavi Dynasty. It’s a great 
opportunity to get to know one of our neighbours, and Turkish 
citizens do not require a visa to visit Iran.

C ITY OF PAL AC E S AND M USE UM S

TEHRAN

Tahran

 

  YAZI / TEXT: HANDE ÇETİN ONGUN
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Saray
Kaçar sanatının şaheserlerinden 

Gülistan Sarayı, 2013’ten beri 
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde 

yer alıyor. Yapı komplesinin 
Şemsü’l-İmare, Mermer Taht, 

Aynalı Salon ve Nigârhane gibi, 
zengin süslemelerle donatılmış 

salon ve binaları, zarif bahçelerle 
çevreleniyor.

Palace
The Golestan Palace is a 
masterpiece of Qajar art, 

and it has been included in 
the UNESCO World Heritage 

List since 2013. The complex 
includes richly embellished 
halls and buildings, such as 
the Edifice of the Sun, the 

Marble Throne, Brilliant Hall, 
and the Museum Hall, which are 
surrounded by elegant gardens.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
TAHRAN’a haftanın HER günü her şey 
dâhil 79,99 USD’den başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.

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

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

Koleksiyon
Günümüzde İran Merkez 

Bankası’nın mülkiyetinde olan 
Ulusal Mücevher Müzesi’nde 

sergilenen hazine, çoğu 
uzmana göre dünyanın en 

değerli koleksiyonu. En nadide 
parçalarından biri ise 182 

karatlık “Derya-ı Nur” adlı uçuk 
pembe elmas.

Splendid  
Collection

The treasures on display 
at the National Jewellery 

Museum, which is currently 
owned by the Central Bank 

of Iran, is the most valuable 
jewellery collection in the world 

according to many experts. 
One of its most precious items 

is the 182 carat, pale pink 
diamond dubbed “Darya-e 
Noor” (The Sea of Light).

Tahran, 9. yüzyılda Elburz 
Dağları’nın güney yamacında 

küçük bir köy olarak 
kurulduğunda, başkent Rey 

şehriydi. 18. yüzyılda başkent 
ilan edilen Tahran, büyümesini 

petrol sanayisine borçlu. 
Moğolların yıktığı Rey’in 

kalıntıları ise günümüzde 
Tahran’ın güneyinde bulunuyor.

A Long History
When Tehran was founded 

in the 9th century as a small 
village on the southern slope 
of the Alburz, the capital city 
of Iran was Rey. Tehran was 

declared as the capital city in 
the 18th century, and it owes 
its growth to the petroleum 
industry. The remnants of 

Rey, which was sacked by the 
Mongols, can be visited in the 

south of Tehran today.

Azadi Anıtı / Azadi Tower
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Simgesi
Pers İmparatorluğu’nun 

2500. kuruluş yıldönümü 
anısına yaptırılan, 45 metre 
yüksekliğindeki Azadi Anıtı, 

1971’de tamamlanmış. Turkuaz 
işlemelerinde Selçuklu süsleme 

sanatlarından ilham alınan 
anıt, Timur dönemi mimarisinin 

etkilerini taşıyor.  

The 45-meter tall Azadi 
(Freedom) Tower, constructed 

to mark the 2500th 
anniversary of the founding 
of the Persian Empire, was 

completed in 1971. The 
turquoise engravings of the 
monument are inspired by 

Seljuk ornamental arts, and it 
reflects the style of Timur-era 

architecture.

İran mutfağı oldukça 
geniş bir yelpazeye sahip. 

Nohut ve kuzu incikli 
güveç “abgüşt”, safranla 
süslenmiş pilavıyla “çelo 
kebap” veya yeşil otların 
eklendiği etli barbunya 

yemeği “hormeh sabzi”, 
mutlaka denemeniz 
gerekenler arasında. 

Iranian cuisine has a 
very wide spectrum. 

“Abgusht”, a stew with 
chickpeas and lamb 

shank, “Chelo Kebab”, 
served with saffron rice, 
and “Ghormeh Sabzi”, a 

kidney bean and meat dish 
served with green salad, 

are all worth trying.

Şah Rıza Pehlevi ve ailesinin 
uzun süre yaşadığı Niavaran 
Sarayı, günümüzde bir müze 
olarak hizmet veriyor. Şahın 
özel eşyaları ve tablolarının 

görülebileceği müze, 23 
bin kitaplık Farah Pehlevi 

Kütüphanesi ve İran halılarıyla 
süslü odaları için de  

ziyarete değer. 

Dünyanın en uzun 
süredir ticaret yapılan 

yerlerinden olan Tahran 
Kapalıçarşısı’nın 

bakır, altın, halı, kilim, 
kuruyemiş, baharat ve  

el işi ürünlere 
ayrılmış labirent gibi 

sokaklarında gezerken 
zamanın nasıl geçtiğini 

anlayamayabilirsiniz. 

The Niavaran palace complex, 
where Shah Reza Pahlavi and 

his family lived for a long time, 
now functions as a museum. The 
Shah’s personal possessions and 

paintings are on display at the 
museum, and the Farah Pahlavi 

Library, containing 23.000 
books, as well as its rooms 

decorated with Persian rugs, 
also makes it worth a visit.

The Tehran Bazaar 
is one of the oldest 
marketplaces in the 

world, and it’s home to 
copper, gold, carpet, 
rug, nuts, spices, and 

handiwork sellers. Time 
will fly as you explore its 

labyrinthine streets.





Çocuklar kids
EVERYTHING IS FOR KIDS

HAYVANLAR NASIL UYUR?

HOW DO ANIMALS SLEEP?
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Hayvanlar 

HOW DO  
ANIMALS SLEEP?

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

ÇOCUKLAR / Kids

KOALA: PLEASE DO NOT DISTURB!

KOALA

Lütfen
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ÇOCUKLAR / Kids

4
POLAR BEAR: ON ICE

KUTUP AYISI

Bu uçan memeli gececil olduğu için günün büyük bölümünü mağara gibi 
karanlık sığınağında ya da ağaçta baş aşağı uyuyarak geçirir. Vücudunun 
ağırlığı sayesinde ayakları tutunduğu yere kilitlenir ve böylece düşme 
korkusu olmadan rahat bir uyku çekebilir. Yerde uyumak yerine baş aşağı 
sarkarak uyumalarının sebebiyse, yerden uçuşa geçmenin zor olması ve 
yırtıcılardan korunmaktır.

OTTER: DON’T LEAVE MY HAND

THE BAT: SLEEPING UPSIDE DOWN
This flying mammal spends most of the day sleeping whilst hanging 
upside down from a tree branch or in its cave like dark shelter. Thanks to 
its body weight, its feet locks to the place it grabs and that way it can fall 
into a deep slumber without fear of falling. The reason as to why they sleep 
hanging upside down instead of sleeping on the ground is that it is difficult 
to take flight from the ground and also this way they are protected from 
predators.

melili gecgeccecieciil ol oldlduğğu i iiçin gü üünün bn büyüüyük bk bbbk öölölüölüölümünmünüü m

YARASA 

3
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Macera Dolu Bir Yolculuk
Sezgilerine oldukça güvenen toy bir dedektif 
olan Nelly ile hırslı bir antropoloji asistanı olan 
Simon, efsanevi “Yeti”yi bulmak için Kanada’nın 
Quebec kentinden Himalayalar’a doğru yola 
çıkar. Kayıp bir gezginin şifreli günlüğünden 
faydalanan ikiliye macera ve tehlike dolu bu 
yolculukta, kıvrak zekâlı şerpa Tenzig Gombu ile 
lafazan bir mina kuşu olan Jazzmin eşlik eder. 
İzleyicileri 1956 yılına geri döndüren “Acemi 
Kâşifler: Görevimiz Kocaayak”, 24 Mayıs’tan 
itibaren vizyonda. 

A Journey Full of Adventure
Nelly, an intuitive novice detective,  and Simon 
Picard, an ambitious research assistant in 
anthropology set out from Quebec in Canada 
to go to the Himalayas to find the legendary 
beast, “Abominable Snowman”. Relying on the 
coded diary of a missing explorer, the duo is 
accompanied by Tenzig Gombu, a clever and 
enigmatic young Sherpa guide, and Jazzmin, 
a talkative myna bird in this journey full of 
adventure and danger. Taking the audience 
back to 1956 ‘A Yeti Adventure’ will be in 
theatres as of May 24.

Borusan Contemporary’nin İstanbul Boğazı 
kıyısındaki adresi Perili Köşk’te, 6-9 yaş 
arası çocuklar için özel bir atölye çalışması 
düzenleniyor. 19 Mayıs tarihli “Perili Köşk’ten 
İstanbul Monografisi” atölyesinde çocuklar 
önce rehberli anlatım eşliğinde müzenin 
bölümlerini geziyor, ardından da asetat 
üzerine akrilik ve kâğıtların kullanılacağı, 
iki boyutlu bir İstanbul manzarası ortaya 
koyuyor.

Children at the Haunted 
Mansion
Housing Borusan Contemporary, the 
Haunted Mansion on the shore of the 
Istanbul Strait is holding a special workshop 
for children of ages 6-9. In the “Istanbul 
Monography from the Haunted Mansion” 
workshop to be held on May 19, children first 
visit the museum sections with a guided 
tour and then make a 2D Istanbul vista using 
acrylic paintings on acetate and paper.
borusancontemporary.com

ÇOCUKLARIN 

ORTAYA ÇIKARAN 

yaraticicocukfestivali.com

THE  F E S T IVAL  
THAT BRINGS OU T 
CRE ATIVIT Y I N KIDS 

_ 
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lifestyle
TIPS FOR A BETTER LIVING

SAZLI CAZLI SÖZLÜK

BILL HALEY AND HIS COMETS

A MUSICAL JOURNEY WITH SAZLI CAZLI SÖZLÜK SERIES
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“Tarihi Sevmek, 
Nostalji Demek 

SAZLI CAZLI 
SÖZLÜK 

“BEING A HISTORY LOVER 
DOES NOT MEAN GETTING 
SWEPT BY NOSTALGIA”

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: HANDE ÇETİN ONGUN 

Lifestyle

1 Roll

A Roll
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ÜÇ AYRI 
DÖNEME 

DAMGASINI 
VURANLAR
“Zeki Müren, Elvis 

Presley, Beatles, Ajda 
Pekkan, Âşık Mahzuni 

Şerif, Cem Karaca, 
David Bowie, ‘Arkadaş’, 

‘Batsın Bu Dünya’… 
Bunların hepsi, 

değişimin motorları. 
Askeri müdahaleler, 

iç ve dış göçlerse 
toplumdaki altüst 

oluşun göstergeleri…”

THOSE WHO LEFT 
THEIR MARK ON 
THREE DIFFERENT 

DECADES
“Zeki Müren, Elvis 
Presley, Beatles, 
Ajda Pekkan, Âşık 

Mahzuni Şerif, Cem 
Karaca, David Bowie, 

‘Arkadaş’ (Friend), 
‘Batsın Bu Dünya’ (Let 

This World Come to 
End)… All of these were 

engines of change. 
Military interventions, 

immigration both 
within the country and 

to foreign lands are 
indicators of coming 

apart at the seams …”

Sazlı Cazlı Sözlük serisini hazırlama fikri nasıl doğdu? 
Roll

Üç cildin de birer alt başlığı var. Sırasıyla, “Şimdiki Zaman 
Beledir”, “Dünya Durmadan Dönüyor” ve “Görecek 
Günler Var Daha”… Bu alt başlıkları neye göre seçtiniz?

Daha önceden haberdar olmadığınız, eski dergilerin 
sayfalarından çıkıp Sözlük’e giren hikâyeler var mı?

Bu seri ile ilgili en doğru yorumlardan biri Kanat 
Atkaya’ya ait: Geçmişi anlatırken “nostalji tuzağı”na 
düşmediğinize dikkat çekiyor. Bunu nasıl başardınız?

How did you come up with the idea of compiling Sazlı 
Cazlı Sözlük? 

 

All three volumes have subheadings. Consecutively, 
“The Times Now is as Such”, “The World Never Stops 
Turning” and “We Have Days Under the Sun”… How did 
you determine these subheadings?

Are there stories that you were not in the know about 
which made it to the Sözlük from the pages of the old 
magazines?

One of the best comments about this series was made by 
Kanat Atkaya: He pointed out that while relating the past 
you did not fall into the “trap of nostalgia”.  How did you 
succeed in doing that?
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İlk üç ciltte bahsi geçen dönemler, 
radyoların, pikapların, plakların dönemi… 
Televizyon ancak üçüncü ciltte hayatımıza 
giriyor. Bununla birlikte plaklar uzun 
bir aradan sonra yeniden hayatımızda. 
Canlanan bu ilgiyi neye bağlıyorsunuz?

Siz de plak ya da albüm koleksiyonu 
yapıyor musunuz? 

Müziğin tüm toplumlar 
için bu kadar güçlü bir 
iletişim aracı olmasını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Son olarak, serinin devamı gelecek mi?

The era depicted in the first three volumes is 
the time of the radio, vinyl and record players… 
TV makes it into our lives in the third. Well, the 
vinyl re-entered our lives after quite a long 
time. What do you make out of this rekindled 
interest?

Are you also collecting records or albums? 

What do you make of music being such a potent 
communication tool for all societies?

Finally, would a sequel follow?

“Popüler kültür 
incelemeleri 

Bruce Springsteen 
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EINDHOVEN AND CASABLANCA FLIGHTS START

Pegasus’tan Haberler News
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EINDHOVEN VE 
KAZABLANKA  

 

EINDHOVEN AND CASABLANCA  
FLIGHTS START

Pegasus, Sabiha Gökçen’den 
Eindhoven ve Kazablanka’ya 

Pegasus continues to expand its flight network starting direct 
flights from Sabiha Gökçen to Eindhoven and Casablanca.

HABER / News
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NEW DESTINATIONS FROM PEGASUS
JEDDAH AND BAKU

Pegasus is giving a start to direct flights from Trabzon to Jeddah and 
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31 MAYIS’A KADAR

SEAT SELECTION DISCOUNT!
ENDING MAY 31!
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britsafe.com

PEGASUS RECEIVES 
OCCUPATIONAL SAFETY 
AWARD

Pegasus, 7-9 Nisan tarihleri arasında “Artırılmış İnovasyon ve Otomasyon Çağı için 
Stratejik Yaklaşımlar” temasıyla düzenlenen zirveden ödüllerle döndü. 10. IDC Türkiye CIO 
Zirvesi kapsamında düzenlenen CIO Ödülleri’nde iki ayrı kategorinin birincisi olan Pegasus, 
dijitalleşme sürecindeki başarısını sürdürüyor. 

Dijitalleşme stratejisi doğrultusunda yapılandırılan proje yönetimi ve yazılım geliştirme 
süreçleri ile “Yılın En İyi IT Yönetimi Projesi” kategorisinin birincisi olan Pegasus, ayrıca 
müşteri odaklı dönüşüm programı kapsamında Bolpuan, Seyahat Asistanı, Müşteri Veri 
Analitiği, Çağrı Merkezi Müşteri Tanıma ve KEY içerik sistemi dâhil farklı projeleriyle “Yılın En 
İyi Müşteri Deneyimi Projesi” birincilik ödülüne layık görüldü. 
idcciosummit.com/antalya

Pegasus came back with Two Awards from the IDC CIO Summit
Pegasus came back with awards from the “Strategies for an Era of Multiplied Innovation 
and Automation” themed summit held on April 7-9. The winner of the first prize in two 
different categories of the CIO Awards granted within the scope of the 10th IDC Turkey CIO 
Summit, Pegasus keeps writing a story of success in digitalization. 

Getting the first prize in “The Best IT Governance Project of The Year” category with its 
project management and software development processes brought into service in line with 
its digitalization strategies, Pegasus also received “The Best Customer Experience Project 
of The Year” award for its various projects including Bolpuan, Travel Assistant, Customer 
Data Analytics, Call Centre Customer Identification and KEY content systems within the 
scope of its customer oriented transformation program. 
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part-time

PEGASUS IS TRAINING FUTURE PILOTS! 

Pegasus Ab-Initio Pilot Programme makes the dreams of 
young people come true.  
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PEGASUS’TAN 
KUYRUK VE 
KONTUAR 

LINE AND COUNTER 
OPTIMIZATION PROJECT 
OF PEGASUS

Online Check-in Süresi  

Pegasus Hava Yolları, online check-in 
için özel bir uygulamayı hayata geçirdi: 
Online check-in süresi 3 günden 7 güne 
çıkarıldı. Pegasus misafirleri artık, online 
check-in işlemlerini mobil uygulamalar 
veya flypgs.com üzerinden, uçuşlarına 7 
gün kala gerçekleştirebilecek. Pegasus 

bu yeni uygulama ile misafirlerine 
daha erken check-in imkânı sunarak 

onların havalimanında bekleme süresini 
azaltmayı ve uçuşa hazırlık sürecinin 
daha erken başlamasını hedefliyor.

Online Check-In  
Throughout The Week

Pegasus Airlines brought into service a 
special application for online check-in: 
Online check-in time is increased from 
3 to 7 days. Pegasus guests can now 
do online check-in on mobile apps or 
flypgs.com 7 days before their flights. 

Presenting the chance to do early 
check-in to its guests with this new 

implementation, Pegasus is aiming to 
decrease the waiting time of its guests 

at the airports and to get the flight 
preparations to roll in early.
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DID YOU KNOW?







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

Otel Rehberi hotel guide
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HOTEL GUIDE / otel rehberi

 ANTALYA 

444 0 329
touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

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

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

touristica.com.tr
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EGE

444 0 329
touristica.com.tr

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

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

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

+90 (545) 323 07 72  |  aryaboutiqueotel.com 

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

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

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

+ 90 (232) 850 85 00  |  aquafantasy.com

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

+90 (252) 396 60 50  |  palmalifebodrum.com

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

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

XANADU ISLAND - BODRUM
Turgutreis Akyarlar’daki Xanadu Island, Ege’nin masmavi 
suları ile çevrilmiş özel bir yarımadada yer alıyor. Her şey dahil 
High Class konsepti ile misafirlerine sıradışı bir tatil yaşatan 
otel, her biri özenle hazırlanmış ve özel mimarisi sayesinde 
tamamı deniz gören villa ve suitlerinde dünyanın dört bir 
yanından gelen konuklarını ağırlıyor.

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

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

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

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

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



HOTEL GUIDE / otel rehberi

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

444 0 329
touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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 
kategorideki toplam 125 oda ile hizmet sunuyor.

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr
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KIBRIS

444 0 329
touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

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

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

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 
güleryüzlü hizmetiyle pekiştiren Grand Pasha, misafirlerine 
ilkleri yaşatıyor. Usta şeflerin ellerinden çıkan özel lezzetlerin 
getirdiği haklı şöhreti ile Grand Pasha, eşsiz tadlarını sizlere 
sunmaktan gurur duyuyor.

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

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

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

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

ve gerçek silahlar için kullanılabilen basınçlı hava ve CO2 

tabancaları, pellet tabancalar, yangın silahlarının bileşen 

parçaları, yayvan oklar, sinyal flare ve marş tabancaları, 

zıpkın ve mızrak silahlar, sapanlar ve mancınıklar.

b.) Bayıltıcı silahlar  

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

tasers, hayvan kovucu gaz veya spreyler, etkisiz hale 

getiren diğer gazlar ve spreyler.

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

savaş sanatı ekipmanı kılıçlar, kutu kesiciler, balta,  

6 cm’den büyük makaslar.

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

olmak üzere matkaplar ve testereler, lehim lambası,  

6 cm’den büyük bıçak veya şaft.

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

ekipmanları.

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

havai fişekler ve diğer piroteknikler, duman üreten 

bidonlar ve duman üreten kartuşlar, dinamit, barut 

ve plastik patlayıcılar. (Ref: Kontrol Edilmiş Bagaj-

YASAKLANMIŞ MADDELERİN LiSTESi-Ref. EU  

2015-1998 Ek 5-B

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

çakmakları, herhangi yüzeye sürtündüğünde alev alan 

kibritler, çamaşır suyu, peroksit, oksijen jeneratorleri, 

radyoaktif madde, asit gibi aşındırıcı malzemeler, cıva 

ve ıslak hücre pilleri ile doldurulmuş tüplü dalış şişeleri, 

yakıt deposu boşaltılmamış ve temizlenmemiş kamp 

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

mıknatıslar, yanma motorları ve boya, cila ve çözücüler 

gibi yanıcı malzemeler, lityum pil veya piroteknik 

cihazları içeren güvenlik tipi çanta veya ataşe evrak 

çantaları.

Not: Bir kutu kibrit veya bir adet çakmak kişi üzerinde 

taşınabilir ancak kontrol edilmiş bagajda taşınamaz. 

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

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

capable of being mistaken for real weapons Compressed  

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

cross bows and arrows Signal flare and starter pistols,  

harpoon and spear guns slingshots and catapults.

b.) Stunning devices

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

and incapacitating gases and sprays like animal repellent, 

capsicum and acid sprays Animal stunners and animal killers.

c.) Objects with a sharp point or sharp edge

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

Razor blades, Martial arts equipment Swords and sabres;  

box cutters, hatchets, cleavers Scissors with bladesof more  

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

 

d.) Workmen’s tools

Crowbars, Drills and Saws including cordless portable  

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

more than 6 cm.

e.) Blunt instruments - objects capable of being used  

to cause injury

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

blackjacks, Night sticks, Martial arts equipment.

f.) Explosives and incendiary substances and devices 

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

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

Ammunition, Blasting caps, detonators and fuses, replica 

or imitation explosive devices,  Mines, grenades and other 

explosive military stores, Fireworks and other pyrotechnics   

Smoke-generating canisters and smoke-generating cartridges, 

Dynamite, gunpowder and plastic explosives. (Ref: Hold 

Baggage-LIST OF PROHIBITED ARTICLES- Ref. EU  

2015-1998 Attachment 5-B)

The following dangerous goods are also completely exempt 

from transportation as cabin or hold baggage:

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

Strike anywhere matches, Bleach, Peroxide, Poison, Oxygen 

generators, Radioactive material, Corrosive materials like 

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

diving bottles, Fuel containers and camping stoves which are 

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

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

and flammable materials like paint, lacquers and solvents, 

Security-type brief case or attache’ cases incorporating  

lithium batteries or pyrotechnical devices.

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

the person but are not allowed in the hold baggage. 
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LIQUIDS SUBJECT TO 
RESTRICTIONS:

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

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

 Shaving foams, deodorants, all pastes 
including toothpaste

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

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

approximately 20x20 cm in size.

APPLICATION: 
Each passenger may carry one transparent 
plastic bag.

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

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

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

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

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

their bags. 

EXCEPTIONS:
 Exceptions will be made for special 

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

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

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

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

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

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

ürünleri bulundurabilir.

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

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

sıvı miktarına bakılmaksızın geçirilmesine 
müsaade edilmez.

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

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

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

sağlayacaktır.

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

Regulation for Liquids Carried in Hand Baggage

Hava yolu ile seyahat edecek 

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

restrictions may be carried in hold 
baggage in accordance with the 

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

Regulation for Liquid Transportation
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Regulation for Liquid Transportation

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

Regulation For Olive Oil, Molasses 
and Honey Transportation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 LT 5 LT

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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Welcome on Board! 

Kabin ekibinin söylediklerine 
uyun. 

 

No 

 

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

1

1

2

2

3

3

Go to the departure waiting 
room upstairs without 
changing terminal.

Go through passport 
check.

Go to departure gate.

transfer counter before 
arriving to baggage claim.

Go to the departure waiting 
room upstairs.

Go to departure gate.
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Guidance Board For Transfer Guests  From Sabiha Gökçen Airport

INTERNATIONAL FLIGHTS ARRIVAL

1 2 3

TRANSFER COUNTER
TRANSFER BANKOSU

Go to departure gate.

1 2 3 4

NU

transfer counter before going 
through passport check.

Go to the departure 
waiting room upstairs.

ONGOING INTERNATIONAL FLIGHTS 

ONGOING DOMESTIC FLIGHTS 

Go through passport 
check.

Go to the departure waiting 
room upstairs without 
changing terminal.

Go through domestic Go to departure gate.

DUTY
FREE

VAN
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Our Flight Network

... Information about passenger rights

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

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

... Pegasus Airlines Scheduled International Flights

PEG ASUS ,  OLMAK ÜZERE 
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Dammam

Riyadh
Muscat

�����

Baku

 
Our Flight Network
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KOLAY Easy ORTA Medium

 Help the pilot

1 5 7

1 6 8 2

3 8 6 4

9 4 5 6 7

4 7 8 3

7 3 2 6 4

4 8 1 9

1 7 2 8

5 3 7

7 6 9 4

5 1 2

6 4 5 3

9 1 6 8

2 9

4 3 2 1

8 1 7 5

2 5 6

6 3 2 8

SUDOKU
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ÇENGEL BULMACA
HAZIRLAYAN / BY 
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CROSSWORD
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CEVAPLAR I ANSWERS

Help the pilot

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

3 5 4 7 1 8 9 2 6

9 8 6 4 2 5 3 7 1

5 9 1 2 4 3 6 8 7

2 6 7 5 8 1 4 3 9

8 4 3 9 7 6 2 1 5

4 3 8 1 6 7 5 9 2

1 2 9 8 5 4 7 6 3

6 7 5 3 9 2 1 4 8

4 2 8 1 5 9 6 7 3

1 9 6 3 7 4 8 2 5

3 7 5 8 6 2 9 4 1

9 8 1 4 2 3 5 6 7

5 6 4 7 1 8 3 9 2

7 3 2 5 9 6 1 8 4

2 4 3 6 8 1 7 5 9

6 1 7 9 4 5 2 3 8

8 5 9 2 3 7 4 1 6
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