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Pegasus Hava Yolları 

Genel Müdürü
Pegasus Airlines CEO

YENİ UÇAKLAR,  
YENİ HATLAR GELİYOR
Değerli Misafirlerimiz,
Filomuzu yeni nesil çevreci uçaklarla adım adım genişletmeye 
devam ediyoruz. Airbus’tan teslim aldığımız iki yeni “A320neo” 
uçağımız Mart ayı içerisinde filomuza eklendi. Filomuzla birlikte 
uçuş noktalarımız da artmaya devam ediyor. 2019 yılının başında 
Venedik ve Basra’yı uçuş ağımıza eklemiştik. Mayıs sonu itibarıyla 
Sabiha Gökçen-Riyad ve Trabzon-Amman; Temmuz ayı itibarıyla 
Sabiha Gökçen-Manchester seferlerimizi de başlatarak yurt içinde 
35, yurt dışında 72 olmak üzere toplamda 40 ülkede 107 noktaya 
ulaşıyoruz. Öncelikli amacımız, siz değerli misafirlerimizi daha çok 
noktaya uçurmak. 

Türkiye’nin dijital havayolu olarak ödüllerimize ödül katmaya 
da devam ediyoruz. Son olarak dijital reklamcılığı geliştiren 
ekiplerin ve markaların ödüllendirildiği uluslararası bir yarışma 
olan MIXX Awards’ta dokuz ödüle layık görüldük. Uluslararası İş 
Mükemmelliği Ödülleri 2019’un “Müşteri Deneyimi ve Müşteri 
Geri Bildirimi” kategorisinde ise finale kaldık. Tüm bu başarılar, 
sizin için geliştirdiğimiz dijital hizmetlerin geri dönüşü… Sizlere 
teknolojik seyahat çözümleri sunmaya devam edeceğiz.

Bahar Rotaları Sizleri Bekliyor
Havalar ısınıyor, güneş yeniden içimizi ısıtmaya başlıyor. Yeni 
rotaların, yeni seyahatlerin tam zamanı. Ülkemizin tarihinin eşsiz 
mirasını görmek için, Denizli’nin yakınında yer alan Afrodisias 
Antik Kenti’ni ziyaret etmenizi öneriyorum. Tanrıça Afrodit’e 
adanmış bu kent, Anadolu’nun en önemli antik yerleşimlerinden 
biri ve bin yıllara meydan okuyan görkemli yapılarıyla sizi bekliyor.

Yurt dışı için de keyifli önerilerimiz var. Barselona bunlardan biri… 
Bu güzel kent, Batı Akdeniz’in en güzel, en renkli liman şehri ve 
görülecek yerler açısından sunduğu zenginlikle unutulmaz bir 
seyahat vadediyor. Bu ayki sayımızda yer alan bir diğer seyahat 
rotası da Bergamo… Burası Alpler’in eteğinde şirin bir Lombardiya 
kenti ve bahar gezileri için ideal bir destinasyon.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve  
Çocuk Bayramı Kutlu Olsun!
Türkiye Büyük Millet Meclisi`nin açılışının 99’uncu yıldönümünü 
ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir 
gururla kutluyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm 
dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza kutlu 
olsun.  

Nisan ayında kutladığımız bir diğer anlamlı gün de 26 Nisan Dünya 
Pilotlar Günü. Meşakkatli ve büyük özveri gerektiren pilotluk 
mesleğini icra ederek, dünyanın dört bir yanına ulaşmamızı 
sağlayan değerli pilotlarımızın bu özel gününü en içten dileklerimle 
kutluyorum.

Keyifli uçuşlar.

NEW FLIGHTS,  
NEW DESTINATIONS
Dear Guests,
We continue to expand our fleet step-by-step with next generation, 
eco-friendly aircrafts. In March, we added two new Airbus “A320neo” 
aircraft to our fleet. Our destinations expand simultaneously with our 
growing fleet. At the beginning of 2019, we had included Venice and 
Basra to our flight network. We look forward to added flights from 
Sabiha Gökçen to Riyadh and from Trabzon to Amman at the end 
of May. Moreover, by July, we will be flying from Sabiha Gökçen to 
Manchester. This will mark a total of 107 destinations, 35 domestic and 
72 international in 40 countries. Our primary aim is to fly our valued 
guests to more destinations.

As Turkey’s digital airline, we continue to receive recognition and the 
most recent has been receiving nine MIXX Awards, an international 
competition where teams and brands developing digital advertising 
are awarded. We were among the finalist at the International Business 
Excellence Awards 2019  in the “Customer Experience and Voice of the 
Customer” category. We owe all these achievements and awards to your 
feedback on our digital services that we have developed for you… We will 
continue to provide you with technological travel solutions.

Spring Destinations Await You
The weather is warming up and the sun is casting its radiant glow upon 
us. It’s just the time for new destinations and journeys. We recommend 
visiting the ancient ruins of Aphrodisias, just outside the city of Denizli, 
for a chance to admire the unique historical  heritage of our country. The 
city, dedicated to the goddess Aphrodite, is one of the most important 
ancient remains in the country and holds many structures that have 
stood the test of time for thousands of years.     

We also have a number of recommendations  for foreign destinations. 
Barcelona is one such place. This beautiful city, perhaps the most 
beautiful in the Western Mediterranean, is the most bustling of 
port cities with a plethora of activities available to guarantee you an 
unforgettable journey. Another destination featured in this month’s 
edition is Bergamo, a Lombard city at the foot slopes of the Alps, and an 
ideal destination for springtime.

Happy April 23, the National Sovereignty and 
Children’s Day!
We proudly celebrate this year’s April 23, the National Sovereignty 
and Children’s Day, marking the 99th anniversary of the opening of the 
Turkish National Assembly. May this April 23, the National Sovereignty 
and Children’s Day declared a holiday by the great leader Mustafa Kemal 
Atatürk be a happy celebration to all the children around the world.

Another meaningful day we celebrate in April is the World Pilots’ Day 
on April 26. We wish a happy day to our valued pilots all around the 
world, who have ensured us reach our destinations and thank them for 
undertaking this demanding profession that requires great devotion. 

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

 - UK  0170060140
 - ITALY  0645226934   

 - SPAIN TICKET LINE  9 11123877 
- NETHERLANDS  0 202626924

- NORWAY  21959265
- DENMARK  78774491

- SWEDEN  0 840308782
- UNITED ARAB EMIRATES 043578128

- LEBANON 01369869
- SWITZERLAND TICKET LINE 0445510018

- UKRAINE TICKET LINE 0800505510
- GEORGIA TICKET LINE 0322400040

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

- AUSTRIA TICKET LINE 012675322
 - ISRAEL TICKET LINE  037208299  

- KUWAIT TICKET LINE  22447709  
- BAHRAIN TICKET LINE  17212033 

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

/0505980598 
- EGYPT TICKET LINE  

01006038901 / 01000068070
RUSYA - RUSSIA TICKET LINE  +74996092878

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

  OUR AGENTS  

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

 - ITALY  0 645226934 (***)
UKRAYNA - UKRAINE  00 38 0800 505 510

 - ROMANIA  00 40 21 307 91 75
 - KOSOVO  00 381 38 225 810

 - KAZAKHSTAN  007 727 2731717
 - KUWAIT  00 965 22447709

 - BAHRAIN  00973-38817488
 - QATAR  00 974 4421807

 - USA  00 90 850 250 67 77 
KANADA - CANADA  00 90 850 250 67 77 

 - UAE  00 971 4 357 81 28 
- IRAQ (ERBIL)  00 964 750 895 50 20

- AZERBAIJAN  00 994 12/70/55/50 5980598 
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#bizsizitanıyoruz

Biz sizi, her zorluğa meydan okuyuşunuzdan, şartlar ne olursa olsun
dik duruşunuzdan ve birlikte çok güzel oluşunuzdan tanıyoruz.

Biz size inanıyoruz, sizi her zaman destekliyoruz.

Çünkü biz Halkın Bankası’yız.

BiZ SiZi TANIYORUZ
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Trend hotwire
TRENDING TOPICS... WORTH SEEING...

IN KUBRICK’S WORLD
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Mihri’nin resmettiği bir portre / A portrait by Mihri

TREND / Hotwire
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MODERN 
ZAMANLARIN 
GÖÇEBE RESSAMI

SALT Galata, yeni sergisi “Mihri: Modern 

saltonline.org

A MIGRANT PAINTER OF MODERN TIME S





The turning point of the race for space, 
which began in the 1950s, was the first 
step on the moon in 1969. On the 50th 

anniversary of this groundbreaking 
historical event, which changed 

humanity’s relationship with both the 
“blue planet” and its surroundings, the 
Moon becomes the subject of a special 
exhibition. Titled “Fly Me to the Moon. 
The Moon Landing: 50 Years On”, the 

exhibition follows the path of artists who 
have found inspiration in the Moon, using 

200 works from the Romantic era up 
until today, including works by Magritte 
and Warhol. The exhibition will be open 

between April 4-June 30 at  
Kunsthaus Zürich.

The maverick director of many cult 
classics such as “A Clockwork Orange”, 
“Psycho”, “2001: A Space Odyssey”, “Dr 
Strangelove”, and “Eyes Wide Shut”, 
Stanley Kubrick was just as interested in 
set design as he was in different methods 
to achieve aesthetic perfection. “Stanley 
Kubrick: The Exhibition” combines 
the backstories of the director’s works 
with original stage accessories from the 
sets, costumes, and rare photographs, 
introducing pieces from Kubrick’s vast 
archive to audiences. Located at the 
London Design Museum, winner of the 
2018 European Museum of the Year 
Award, the exhibition will be open to 
visitors between April 26-September 15.

TREND / Hotwire

“Benimle Ay’a Uç”
1950’li yılların sonunda başlayan uzay 
yarışında dönüm noktası, 1969 yılında 

Ay’da ilk adımın atılmasıydı. İnsanoğlunun 
hem “Mavi Gezegen”le hem de çevresiyle 

ilişkisinde çığır açan bu tarihi olayın 
50. yıldönümünde Ay, özel bir serginin 
odağında yer alıyor. “Benimle Ay’a Uç: 

Ay’a İnişin 50. Yılı” adlı sergi, Romantik 
dönemden günümüze, Magritte’ten 

Warhol’a, yaklaşık 200 eser aracılığıyla, 
sanatçıların Ay’dan aldıkları ilhamın 

izini sürüyor. Kunsthaus Zürih’teki sergi, 
4 Nisan-30 Haziran arasında ziyaret 

edilebilir.
kunsthaus.ch        

“Otomatik Portakal”, “Cinnet”, “2001: Bir 

bir araya getiren “Stanley Kubrick: Sergi”, 

designmuseum.org

“Fly Me to the Moon”

IN  KUBRICK’S WORLD
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René Magritte, “Untitled  
(Architecture au clair de la lune)”, 1935





TREND / Hotwire

FILM LOVERS FLOCK TO 
ISTANBUL
The Istanbul Film Festival, organised by the 
Istanbul Culture and Arts Foundation (IKSV), 
opens its doors for the 38th time this year. The 
festival takes place between April 5-16, and the 
program includes 175 feature-length and 11 short 

discoveries, and cult favourites.

The festival is split into different sections, 
including Galas, Best of the Fests, Young Masters, 
Documentary Time, Mined Zone, Antidepressant, 
Musicians, Where Are You My Love?, No More 
Flowers, and Cinemania. It also commemorates 
Stanley Kubrick on the 20th anniversary of 
his death in a special section called Factory of 
Masterpieces. The festival’s poster, created in 
collaboration by TBWA/Istanbul and Berlin-based 
artist Sebastian Bieniek, includes a reference to 
the character of Alex in “A Clockwork Orange”.

from 10 countries compete for the grand prize, 
the Golden Tulip, this year. This year, the Lifelong 
Success award will be presented to renowned 

actor Selda Alkor, and the Industry Award will be 

screened in different cinemas, which are as follows: 
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Elisa & Marcela

Sevgili Oğlum / Dear Son

High Life





TREND / Hotwire

GRETA

New York’ta kendi halinde bir hayat süren Frances, metroda 

Greta
Greta

GRETA
Frances

Greta, a 

Greta  

Kırsalda bir eve taşınan Creed 
Ailesi, yakındaki ormanda bir 
hayvan mezarlığı keşfeder. Bir 
kamyonun çarpması sonucu ölen 
kedilerini bu mezarlığa gömen aile, 
kısa sürede bu kararından dolayı 
pişmanlık duyar. Stephen King’in 
aynı isimli romanından uyarlanan 
filmin yönetmenliğini Kevin Kölsch 
ve Dennis Widmyer üstleniyor. 
Başrollerinde Jason Clarke, John 
Lithgow ve Amy Seimetz’in yer 
aldığı film, 5 Nisan’dan itibaren 
sinemalarda. 

Pet Cemetery
The Creed family move into a 
house in the countryside, and 
they discover a pet cemetery 
nearby. When their cat dies 
after being run over by a truck, 
they bury it in the pet cemetery, 
a decision they regret shortly 
afterwards. Adapted from the 
eponymous Stephen King novel, 
the film is directed by Kevin 
Kölsch and Dennis Widmyer. 
Starring Jason Clarke, John 
Lithgow, and Amy Seimetz, the 
film will be in cinemas on April 5.

Ahşap ustası Yakup ve eşi Şemsa, 
25 yıl önce çocuklarıyla Mardin’den 
Berlin’e göçer. Yıllar sonra aldıkları 
bir telefonun ardından ise çift, 
Mardin’e geri döner. Köyleri terk 
edilmiş, arkalarında bıraktıkları ev 
ise yağmalanmıştır. Evin sökülen 
kapısının peşine düşen Yakup, önce 
Kayseri’ye, oradan da İstanbul’a 
doğru bir yolculuğa çıkar. Nihat 
Durak’ın yönettiği, başrollerini ise 
Kadir İnanır, Vahide Perçin ve Timur 
Acar’ın paylaştığı film, 12 Nisan’dan 
itibaren vizyonda.

The Door
Carpenter Yakup and his wife Şemsa 
have migrated to Berlin from the 
Turkish city of Mardin 25 years 
ago. After many years, they receive 
a phone call which prompts their 
return to Mardin. Their village is now 
deserted, and their old house has 
been ransacked. Yakup attempts 
to track down the missing door 
to the house, travelling first to 
Kayseri and then to Istanbul in its 
pursuit. Directed by Nihat Durak and 
starring Kadir İnanır, Vahide Perçin, 
and Timur Acar, the film will be on 
cinemas on April 12.
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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 ?







50 yılı aşkın kariyeri boyunca farklı dillerde 
söylediği şarkılarla adını müzik tarihine altın 
harflerle yazdıran Enrico Macias, PSM Caz 
Festivali’nde romantik bir hava estiriyor. Yüzlerce 
bestesinden yaklaşık 80 tanesi Türkçeye çevrilen 
ve Ajda Pekkan’dan Tanju Okan’a, Kamuran 
Akkor’dan Seyyal Taner’e çok sayıda sanatçı 
tarafından seslendirilen Macias, 27 Nisan’da 
İstanbul, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde!

Geçtiğimiz Kasım ayındaki MIX Festival’de 
İstanbullu müzikseverlere unutulmaz bir 
performans sunan Kazy Lambist, bir kez daha 
Zorlu PSM’ye konuk oluyor. Elektronik müzik 
sahnesinde günden güne yükselen Fransız 
etkisinin en yeni temsilcilerinden biri olan 
Kazy Lambist, 12 Nisan’da İstanbul, Zorlu PSM 
Studio’da dans tutkunlarıyla buluşuyor.

A Legend in Istanbul
Enrico Macias, who has made music history 
with the songs he has sung in various 
different languages during his career 
spanning more than 50 years, will create a 
romantic atmosphere during the Zorlu PSM 
Jazz Festival. Out of the hundreds of songs 
he has written, about 80 have been translated 
into Turkish and sung by various Turkish 
singers including Ajda Pekkan, Tanju Okan, 
Kamuran Akkor, and Seyyal Taner. Macias will 
be performing at the Turkcell Stage at the 
Zorlu Performing Arts Centre on April 27.

Time to Dance
Kazy Lambist, who put on an unforgettable 
performance for music lovers in Istanbul 
during the MIX Festival last November, is 
returning to Zorlu PSM. One of the newest 
representatives of the rising French influence 
on electronic music, Kazy Lambist is inviting 
dance enthusiasts to the Istanbul Zorlu PSM 
Studio on April 12.

TREND / Hotwire

zorlupsm.com

John McLaughlin, considered one of the 
best guitarists to have ever lived and the 
recipient of a Grammy award for “Best 
Improvised Jazz Solo”, is one of the special 
guests at the Zorlu PSM Jazz Festival this 
year. The musician, who has collaborated 
with artists including Al  Di Meola, Paco 
de Lucia, Carlos Santana and Zakir 
Hüseyin in the past, will be performing at 
the Turkcell Stage at the Zorlu Performing 
Arts Centre on April 25.

Caz Solo” kategorisindeki Grammy 
ödülü bulunan John McLaughlin, PSM 

biri. Bugüne kadar Al Di Meola, Paco de 
Lucia, Carlos Santana ve Zakir Hüseyin 

Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde 
izleyebilirsiniz.

MASTE R OF  GU ITAR
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TREND / Hotwire

THE ATRE  F E STIVAL IN ADANA   

 

24. İzmir Kitap Fuarı, 6-14 Nisan tarihleri 
arasında Kültürpark’ta kapılarını açıyor. 

450 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun 
katılımıyla gerçekleşen fuarın bu yılki “onur 

konuğu”, şiirler ve romanların yanı sıra çocuk 
kitapları ve radyo oyunlarına da imza atan 

şair ve yazar Hidayet Karakuş. Yaklaşık 120 
kültürel etkinliğe de ev sahipliği yapan İzmir 

Kitap Fuarı, her gün saat 11:00 ile 20:00 
arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

izmirkitapfuari.com

The 24th Izmir Book Fair takes place at 
Kültürpark between April 6-14. 450 publishers 
and NGOs will be participating at the fair, and 

this year’s guest of honour is the poet and 
author Hidayet Karakuş, who has written 

children’s books and radio dramas as well as 
poetry collections and novels. The İzmir Book 

Fair will also include around 120 cultural events, 
and it can be visited free of charge between 

11:00-20:00 each day.
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ART-FILLED DAYS IN TRAB ZON AND ANTEP
Gaziantep and Trabzon welcome spring with enjoyable art events. The 2nd 
International Gaziantep Opera and Ballet Festival and the 3rd Trabzon Opera 
and Ballet Days, organised by the General Directorate of the State Opera and 
Ballet, include a program of ballet and operetta performances, kids’ plays, 
concerts, and contemporary dance performances, making April a special 
month for these two cities. Admissions are free.

The Gaziantep Opera and Ballet Festival opens with the ballet performance 
“Piri Reis”, and takes place between April 15-25. The events program includes 
the “Arshin Mal Alan” operetta, the children’s play “Magical World”, and a 
Gala Concert by the National Opera, Ballet, and Folk Dances Theatre Soloists 
of the Republic of Albania.

The Trabzon Opera and Ballet Days takes place between April 22-29. 

performance of the “Arshin Mal Alan” operetta, the children’s play “Can and 

which has a wide repertoire consisting of folk songs, tango songs, and classical 
Jazz pieces. The event’s closing performance will be the contemporary dance 

TRABZON VE 
 

SANAT DOLU GÜNLER

Gaziantep Opera ve Bale Festivali ile 3. 
Trabzon Opera Bale Günleri’nin bale ve operet 

Opera ve Bale Festivali, 15-25 Nisan tarihleri 

çocuk oyunu ve Arnavutluk Cumhuriyeti 

operabale.gov.tr
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“OLIVE SEEDS” SPRE AD HOPE
The “Olive Seeds” social responsibility project, which began 

Municipality, and the cooperation of the District Governor and 

child grows and the whole world changes”, the project 
introduces children of this Northern Aegean seashore 

The project’s volunteers include instructors and 

The Olive Seeds Choir and Orchestra will be 

Today, the Olive Seeds project has turned into 
a strong sapling, once again fuelling the hope in 

 

zeytincekirdekleri.org

TREND / Hotwire
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asteriahotels.com

ASTERIA 
C L U B  -  B E L E K

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

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

ASTERIA 
B O D R U M  R E S O R T



BALIKÇILAR

vbky.com.tr

THE  F IS HE RMEN

2006 yılından bu yana Boğazköy-Hattuşa 
kazılarına başkanlık yapan Andreas 

Schachner, efsanevi Hitit İmparatorluğu’nun 
topraklarında 100 yılı aşkın süredir 

gerçekleştirilen çalışmaları yeni bir anlayışla 
değerlendiriyor. Kitabın Türkçeye çevirisi

Işıl Işıklıkaya-Laubscher tarafından  
yapıldı.

homerbooks.com

Rüzgârlar Hep Gençtir
Zülfü Livaneli, yeni kitabı Rüzgârlar  

Hep Gençtir’de, Konya’da doğduğu evden 
Ankara’daki kolej yıllarına, eline ilk sazını 
alışından kitaplarla ve yazarlarla kurduğu 

bağa, bestelerinden filmlerine, hayat 
öyküsünün pek çok detayını  

okuyucularla paylaşıyor. 
dexkitap.com

The Wind Is Always Young
In his new book The Wind is Always Young, 

author Zülfü Livaneli shares many details of 
his life with his readers, from the house of his 
birth in Konya and his years at a high school in 
Ankara, to the moment he first picked up the 
saz and the bond he formed with books and 

writers, and his own songs and films.

Hattusha
Andreas Schachner, who has led excavations at 
the Boğazköy-Hattusha archeological site since 
2006 offers a new perspective on archeological 
studies over the past 100 years in the lands of 

the legendary Hittite Empire. The book shows the 
capabilities and limitations of archeology when 
it comes to the reconstruction of cultures from 

antiquity, and has been translated into Turkish by 
Işıl Işıklıkaya-Laubscher.
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Sergei Vinogradov,  
“On the River”, 1899



 

6 taksit.

Ücretsiz indirin,

IKEA Mobil

1.000 TL’lik 

100 TLHediye Çeki



Tiyatrokare’nin kurucusu, oyuncu ve yönetmen Nedim 

Tom gibi kendisinin de hayran 

WHIC H  ON E  I S  
YO UR C IT Y?
Actor and director Nedim Saban, who is also the 
founder of Tiyatrokare, says “The buildings here do 
not destroy the city’s identity, on the contrary, they 

about the impressive aspects of Chicago, of which 
he is just as enamoured as the character Tom in the 

 HAZIRLAYAN / COMPILED BY:  HANDE ÇETİN ONGUN

[  ]

During my university education 
in New York between 1986 and 
1992, I visited various places 
in the US whenever I had the 
opportunity and the money, 
but I always stayed away from 
Chicago. The fact that it’s 
known as the “windy city” must 
have subconsciously affected 
me. The first time I visited 
Chicago was many years later, 
in 2018.

Chicago’daki heykeller, modern sanat, klasik müzik 
ve doğayla iç içe. Koca binalarla doğa uyumlu; 
bir ağaç, bir gökdelenin yanında yükselebiliyor. 
Millenium Park’ta dolaşmak, Navy Pier çevresinde 
güneşlenmek, The Magnificient Mile’da alışveriş 
yapmak, Riverwalk’da yürümek başlı başına bir zevk! 
Sanat Enstitüsü’ndeki eserler de kaçmaz.

The statues in Chicago are in harmony with modern 
art, classical music, and nature. Huge buildings 
cohere alongside nature, a tree rises right next to a 
skyscraper. Going for a wander in Millennium Park, 
sunbathing around the Navy Pier, shopping at the 
Magnificent Mile and walking along the Riverwalk 
are all pleasures in themselves! The artworks 
displayed at the Art Institute are worth a visit.

En güzel asansörü İstanbul 
Pera Palas’ta gördüğümü 
sanıyordum. Güzel Sanatlar 
Binası’nın asansörü de 
İstanbul’dakini aratmıyor. 
Üstelik halen asansörcülerin 
çalıştırdığı tarihi bir dokuya 
sahip.

I thought I had seen the most beautiful lift to have 
ever existed at the Pera Palace Hotel in Istanbul, 
but the lift inside the Fine Arts Building is a close 
contender. And it is still operated by lift attendants 
as it had been in history. 

Buradaki her gökdelenin 
bir öyküsü var. Bazıları 
göçmen kuşların 
yolculuğuna engel olduğu 
için biçim değiştirmiş, 
bazıları mimari devrimlerin 
öncülüğünü yapmış. O 
koca binalara, içlerindeki 
heykel, seramik, resim, 

tavan ve duvar süsü ve hatta şık asansörlerle birer 
kişilik yükleyebiliyorsunuz.

Each skyscraper here has a story. Some of them 
had to change shape so as not to be in the path of 
migrant birds, some paved the way for architectural 
revolutions. Each of those huge buildings have 
a different personality thanks to the sculptures, 
china, paintings, ceiling and wall decorations, and 
even elegant lifts they contain.

TREND / Hotwire
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Desserts that take you to a different world the moment 
you eat them, unique handmade chocolates, or cotton 

Chocolate and Dessert Festival brings together delicious 
tastes you can’t ignore, and it takes place for the third 
time this year with the slogan “Fantastic Tastes”. The 
secrets of these special desserts that display the talent 
of famous chefs are shared with workshop participants 
during the festival. You can book your ticket for this 
mouthwatering event which will take place between April 

izmircikolatafest.com

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan İZMİR’e haftanın HER günü her şey dâhil  
94,99 TL’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

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

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS
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DIVA

BOTANIKPLATINUM

DELPHIN
DELUXE
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DELPHINIMPERIAL

DELPHINPALACE

DELPHINBE GRANDRESORT
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MUZLU EKMEK

BANA NA  BRE AD
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Malzemeler 
1 su bardağı tam buğday 
unu, 1 su bardağı yulaf 
ezmesi (rondoda un haline 
getirilmiş), 3 yemek kaşığı 
eritilmiş hindistancevizi 
yağı, 2 yumurta, 5 yemek 
kaşığı süt, 1 su bardağı 
ezilmiş olgun muz,  
4 Medine hurması, 1 çay 
bardağı ceviz, 1 tatlı kaşığı 
tarçın, 1 tatlı kaşığı vanilya.

Üzeri için  
1 adet iri olgun muz 

Ingredients
1 cup of whole wheat flour, 1 cup of rolled oats (ground into powder),  
3 tablespoons of melted coconut butter, 2 eggs,  
5 tablespoons of milk,  
1 cup of mashed ripe bananas, 4 Medina dates,  
1 teacup of walnuts,  
1 dessert spoon of cinnamon, 1 dessert spoon of vanilla.

For coating 
1 large ripe banana

Hurmaların çekirdeklerini 
ayırın, süt ile birlikte püre 
haline getirin. Muzları 
çatalla ezdikten 
sonra içerisine 
çırpılmış yumurtaları 
ekleyin ve hurma 
karışımına ilave 
edin. Daha sonra 
tam buğday ununu ve 
rondodan geçirip yulaf 
unu haline getirdiğiniz 
yulafları karışıma ekleyip kek 
hamurunuzu oluşturun. 

İçine kırık ceviz,
tarçın ve vanilyayı da ekleyip 
yağlı kâğıt serili baton 
kalıba dökün. Üzerine 
muz dilimleri ekleyip 
önceden ısıtılmış 
180 derecelik fırında 
50 dakika pişirin. 
Ilık olarak servis 
edebilirsiniz.

Separate the pits from 
the dates and mash 

them up with 
the milk. After 
mashing up the 
bananas with 
a fork, add the 
frisked eggs 

and the date 
mixture. Then, 

add the whole 
wheat flour and the 

ground rolled oats to create 
your cake batter.  

Add the chopped walnuts, 
cinnamon, and vanilla, and 

pour it into a rectangular 
cake pan lined with 

baking paper. Coat 
with banana 

slices and cook 
for 50 minutes 
inside an oven 
preheated to 
180 degrees 

Celsius. Serve 
warm.  
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APRIL STYLE

2

3

4
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6

1. EXQUISE
2. DESA
3. BANANA REPUBLIC
4. BLOOM BAG
5. SO CHIC
6. BERNHARD H. MAYER 
7. TOM FORD

1. HAMILTON
2. LIMON COMPANY
3. COS
4. LOFT
5. NORTH OF NAVY
6. UNDER ARMOUR
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6. BERNHARD H. MAYER 
7. TOM FORD
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DAYLONG 
Kızılötesi (IR) ışınlarına karşı koruma 

ve uluslararası standartlarda UVA 
koruması sağlayan Daylong Extreme 
Lotion SPF 50+ ilave koruyucu ya da 
parfüm içermiyor. E vitamini ve Aloe 
Vera içeren krem güneşe karşı aşırı 
hassas olan karma ve kuru ciltlerin 

kullanımına uygun. 

Daylong Extreme Lotion SPF 50+ 
does not contain any additional 

preservatives or perfumes, providing 
protection against infrared (IR) 
radiation and UVA protection at 

international standards. It contains 
vitamin E and Aloe Vera.

TOM FORD
Tom Ford’un yeni ürün serisi “White 
Suede Collection”, parfümörlerin 
vazgeçilmez elementi olan misk 
içeriyor. Bu serinin esansından ilham 
alan rujlar, White Suede, Jasmin 
Musk ve Musk Pure, kremsi doğal ve 
modern bir uygulama sunuyor.

Tom Ford’s new “White Suede 
Collection” product line contains 
the essential ingredient of perfume, 
musk. The lipsticks in the series, 
White Suede, Jasmin Musk, and Musk 
Pure, offer a creamy natural and 
modern application

BIOXCIN 
Bioxcin’in yeni şampuanı Biotin, saç ve 
saç derisi sorunlarına bütüncül çözüm 

sunmak üzere geliştirildi. Şampuanın 
içeriğinde bulunan % 100 termal su, saç 

derisini yatıştırırken Pharma Grade Biotin 
B7 vitamini ise saç ve saç derisine sağlığını 

geri kazandırıyor.

Bioxcin’s new shampoo, Biotin, has been 
formulated to offer a holistic solution to 

hair and scalp problems. The 100% thermal 
water contents of the shampoo soothes 
the scalp, while Pharma Grade Biotin B7 

restores the health of both hair and scalp.

MAYBELLINE
Geniş bir makyaj ürünü yelpazesi sunan Maybelline 

New York’un yenilikçi formülüyle geliştirdiği 
Snapscara, topaklanma yapmadan zengin ve 

yoğun bir renk görünümü sunuyor. Hızlı bir şekilde 
ılık su ile çıkarılabilen Snapscara, kolay sürülebilen 

fırçası ile kirpiklere hacim veriyor.

Maybelline New York has added Snapscara, a new 
product using innovative formulas, to its wide 

range of products. Snapscara offers a rich and 
intense color appearance without clumping, can 

be removed quickly with warm water, and gives 
volume to the lashes with an easy-to-use brush.

Her tür cilt tipine uygun olan 
Caudalie Yüzde 100 Organik Üzüm 
Suyu, içeriğindeki yatıştırıcı etkiye 
sahip elementler, nemlendiren 
polisakkaritler ve mineraller 
(potasyum, magnezyum ve 
kalsiyum) ile cildin doğal nem 
mekanizmasını harekete geçiriyor, 
cildi nemlendirerek yumuşatıyor.

Caudalie’s 100% Organic Grape 
Juice is suitable for all skin 
types, moisturizes by activating 
the skin’s natural moisture 
mechanisms thanks to its 
moisturizing polysaccharides and 
minerals (potassium, magnesium 
and calcium).

OGX
Yüzyıllardır Faslı kadınlar tarafından kullanılan 
argan yağını içeren “Argan Oil of Morocco” 
serisi, kuru ve yıpranmış saçları iyileştirmeye 
yardım ederken antioksidanlar yardımıyla zayıf 
telli saçları güçlendiriyor ve saçları zararlı UV 
ışınlarından koruyor. 

The “Argan Oil of Morocco” series, which contains 
argan oil, an essential natural ingredient used 
by Moroccan women for centuries, to help heal 
dry and damaged hair and to strengthen weak, 
splintered hair with antioxidants and protect hair 
from harmful UV rays.

TAKE CARE OF YOURSELF 
WHILE YOU TRAVEL!

SEYAHATTE 
BAKIMSIZ 
KALMAYIN!
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“WOMEN WHO HOLD ONTO LIFE NO MATTER 
WHAT INSPIRED ME”

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

Nisan ayında seyirciyle buluşan yeni filminiz “Saf”, kentsel 
dönüşüme giren bir mahallede yaşayan genç bir karı-kocayı; 
Remziye ve Kamil’i odağına alıyor. Remziye, daha önce 
canlandırdığınız karakterlerden oldukça farklı görünüyor. Bu 
film için gelen teklifi nasıl kabul ettiniz?

Remziye nasıl bir kadın?

Your new film, “Saf”, which will be in cinemas in April, 
focuses on a young couple living in a neighbourhood under an 
urban renewal project: Remziye and Kamil. Remziye seems to 
differ from all the other characters you have played before. 
What made you accept the offer for a role in this film?

 

What sort of a woman is Remziye?

PORTRE / Portrait
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Kamil

Remziye’yi Kamil

Remziye

Rolünüze nasıl hazırlandınız?
Remziye

Remziye gibi 

Kamil ve 
Remziye

Uzun süredir bir ayağınız Los Angeles’ta. Farklı bir 
ülkenin ve kültürün sizin üzerinizde ne gibi etkileri 
oldu? 

Kamil

Remziye 

Kamil
to Remziye

How did you prepare for your role?
Remziye

jobs like Remziye

for Kamil and Remziye

You’ve been living part-time in Los Angeles for 
a long time. What sort of an effect did another 
country and culture have on you?

PORTRE / Portrait

“Yaşadığım süre boyunca 
sinemanın içinde olmanın, 
yaptığım işlerin ve kişisel 
yolculuğumun durmadan 

birbirini zenginleştirmesinin 
hayalini kuruyorum. Bugüne 

kadar gerçekten gurur 
duyduğum bazı işler yaptığım 

için memnunum ama bana 
sorarsanız bunlar, hayal 

ettiklerimin yanında  
hiçbir şey!”

“ACTING IS A 
LIFELONG JOURNEY”
“I dream of being involved in 
cinema for as long as I live, 
and the jobs I take and my 

personal journey constantly 
enriching one another. I am 
happy to have been involved 
in certain works of which I’m 

really proud up to this day, but 
if you ask me, they’re nothing 

compared to my dreams!”
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PORTRE / Portrait

Kariyeriniz adına ABD’de neler yapıyorsunuz?

Kaan Müjdeci’nin yeni filmi “Iguana Tokyo”da 
da rol alıyorsunuz. Bu filmin bir kısmını 
Japonya’da çektiniz. Uzakdoğu’da çalışmak 
nasıl bir histi?

Küçük köpeğiniz Kaju her seyahatinizde size 
eşlik ediyormuş…

What sort of steps are you taking to further your career 
in the US?

You’re also involved in Kaan Müjdeci’s new film “Iguana 
Tokyo”, parts of which were shot in Japan. How did it 
feel to work in the Far East?

We hear that your little dog Cashew joins you on every 
trip…
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“Televizyon dizilerine en 
başından beri mesafeli 

yaklaştım, çünkü bölüm 
yetiştirmenin birincil 

hedef olduğu bir çalışma 
sisteminin, mesleğimle 

ilişkimi zedelediğini tecrübe 
ettim. Önümüzdeki dönemde 

televizyon projelerinde yer 
almaya devam edeceğim 
ancak sadece mesleğimle 

ilişkime olumlu bir katkı 
sağlayacağından emin 

olduğum projelerde 
olacağım.”

“I WILL BE INVOLVED 
IN PROJECTS 

WHICH WILL AID 
MY PROFESSIONAL 

DEVELOPMENT”
“I’ve always kept my distance 

from TV shows, because I 
experienced that a method 
of working where meeting 

the deadline for an episode 
was the paramount aim 
harmed my relationship 

with my job. In the future, 
I’ll continue to be involved in 
TV projects, but only those 

which I am certain will make 
a positive contribution to 
my relationship with my 

profession.”

“The character of Remziye is one of the 
milestones in my professional journey, as well 

as my personal life. She made me revisit my 
memories of the hardworking women  

I admired and appreciated due to their  
ability to grasp onto life”.

“Remziye
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DÜNYA!”

“OUR MAP IS SCIENCE, 
OUR AIM IS GLOBAL”

Günümüzde yüksek bir ivme kazanan 

de köklü biçimde etkileyen bu teknolojik 

son teknolojileri de soruyoruz ve dental implant ve kemik grefti üretimi 
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Today’s rapidly advancing technology aims 
to make life easier and increase the quality 
of life. In the centre of this technological 
transformation, which has profoundly 

affected the global economy as well, lie Research and 
Development (R&D) processes. During the switch 
from an industrial society to an information society, 
all stakeholders in the R&D and innovation ecosystem 
have important responsibilities and duties, and leading 

following them.

WINNERS OF THE INFORMATION AGE

High School and the Faculty of Dentistry at Istanbul University, after which 
he completed his PhD at Bordeaux University. He states that as a result of 

ideas into advanced-technology products, and continues: “We set out our 
path as R&D, and we chose technology as our mode of operation, aiming 
to increase the amount of happiness in people’s lives. We will continue to 
produce technologies which will shape the future in the upcoming period”.

sums up the new technology which has made waves in innovation as follows: 
“Thanks to the special implant surface we developed, we cut down the 12-
week healing period into 3. 40.000 patients in 25 countries including Turkey 
and the US were treated by 10.000 dentists using our special-surface implant 
during the course of a year, and their treatment was completed quickly”.

COMPETITION IN THE GLOBAL MARKET
When it comes to R&D processes, which are amongst the essential strategies 
for companies and governments today, when global Gross Domestic Product 
(GDP) and R&D budgets are compared, it is seen that countries with higher 

R&D spending that is a number of times greater than those of the US and 
European countries, are some of the fastest growing countries in the world 
in recent years, and their global R&D share continues to increase by 1% 

10% of their annual turnover has been dedicated to R&D, and making R&D 
a part of company culture is the key to their ability to compete in the global 
market. We asked him about the latest technologies they have developed 

Switzerland and the Netherlands using advanced technology for their dental 

One such company is DTI Implant Systems, which is 
active in the biotechnology and medical devices sector, 
and regards R&D as an integral part of branding. The 
company sees innovation and making these innovations 
have an effect on human life as its primary aim. To 
this end, its R&D is conducted in tandem with the 

Engineering Institute, Biotechnology Institute, and 
Chemistry Institute. DTI Implant System manufactures 
the technological goods it develops as a result of the R&D 

factories of its kind in Europe.
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Seyahat travel
TRAVEL NOTES FROM TURKEY AND THE WORLD

APHRODISIAS: THE GODDESS’ CITY
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BARSELONA

A Different Take on 
Barcelona in  
Three Steps

 YAZI / TEXT: MELTEM NAZ KASO CORRAL SÁNCHEZ / becomingspanish.com
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan BARSELONA’ya haftanın HER günü her 
şey dâhil 134,99 USD’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

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

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS
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B
 

paella

La Rambla Yerine La Rambla de Poblenou

M
paella

La Rambla de Poblenou  
instead of La Rambla

SEYAHAT /  Travel

gördükten 

kadar da 

“rambla” olan 
La Rambla de 

You can spend time 
at a more peaceful 
but similarly inviting 
“rambla”, La Rambla 
de Poblenou, which 
is popular with local 
residents, after seeing  
La Rambla. 
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La Sagrada 

Barselona’da 

güzel saatler 

turuncu 

camlardan 

görünümlü 

moleküler 

simetrik 
bir mimari 

Seeing the interior of 
the La Sagrada Familia 
was amongst the most 
enjoyable moments I 
had in Barcelona. The 
light coming through 
blue, green, orange, 
and red stained-glass 
windows, high ceilings, 
pillars which looked 
elastic… When you 
raise your head and 
look at the ceiling, you 
see an architecture that 
is symmetrical on a 
molecular level.

SEYAHAT /  Travel
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La Sagrada Familia

SEYAHAT /  Travel
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pa 
amb tomaquet

Even if you think you 
might not get another 
chance to return to 
Spain, I would advise 
you to focus on 
Catalonian dishes whilst 
you’re in Barcelona. 
So, what’s best to eat 
in Barcelona? First of 
all, I can’t imagine 
sitting down for a meal 
without a plate of pa 
amb tomaquet (tomato 
bread).

@passing.photos





62 PEGASUS _
 
Nisan / April  2019

@passing.photos

SEYAHAT /  Travel
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paella paella

paella
paella

pintxo

pa 

An Introduction to Catalonian Cuisine

paella

pintxo

 a 

Ana yemek olarak bir deniz 

sosisini ya da vejetaryen 
bir alternatifi seçebilirsiniz. 

crema 
catalana

As your main course, you can 

famous Catalonian sausage, 
or a vegetarian alternative. 

Following dinner, you can give 
crema catalana
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Spring Break
In Italy
BERGAMO

 YAZI – TEXT: GÖKHAN KUTLUER
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan  
MİLANO BERGAMO’ya haftanın HER günü her 
şey dâhil 89,99 USD’den başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.

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

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan MİLANO 
BERGAMO’ya vergi ve ek 
ücretler hariç 124OO 
BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

You can fly to MILAN 
BERGAMO from İstanbul 
Sabiha Gökçen Airport by 
using 12400 BOLPOINTS,  
excluding taxes and 
charges.

12400 
BOLPUAN
BOLPOINTS
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Bergamo’nun Eski Kenti, 
Venedik Cumhuriyeti 

 

 



S

SEYAHAT /  Travel
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Bergamo’nun 
yerel 
lezzetleri olan 
Casoncelli, 
Polenta 
Taragna ve 
Taleggio 
peyniri 

lezzetler 

ailenin üç 

yerseniz yiyin 

her zaman çok 

Da Mimmo 
isimli restoran 
ise sizi de 
kendisine 
hayran 

The local delicacies 
of Bergamo include 
Casoncelli, Polenta 
Taragna and Taleggio 
cheese. The Da Mimmo 
Restaurant managed by 
the same family for three 
generations, where no 
matter what you eat the 
standards are always 
high, can also fascinate 
you





SEYAHAT /  Travel
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You can choose this beautiful city, located 45 minutes outside of 
Milano, as your base and make your journey plans accordingly. 
This way, you can avoid high prices and rush of the big cities and 
be close to nature.



FORTUNETURKEY.COM
   fortuneturkey | fortuneturkiye



SEYAHAT /  Travel

70 PEGASUS _
 
Nisan / April  2019



Nisan / April  2019 _
 
PEGASUS    71

Bergamo’da Bahar Spring in Bergamo

Bergamo, Ön 
Alpler olarak 
nitelenen 

eski kent Città 
Alta’dan hem 

Città Bassa’dan 

Situated at the foot of 
the mountains called the 
Alpine Front, Bergamo 
is a charming city of 
Lombardy, surrounded 
by a series of forests 
and hills on the north, 
consisting of the Old 
Town Città Alta up north 
and the new section 
Città Bassa on the south.
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Kenti

APHRODISIAS  
The Goddess’ City

 YAZI / TEXT: HANDE ÇETİN ONGUN
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
DENİZLİ’ye haftanın HER günü her şey 
dâhil 94,99 TL’den başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.*

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

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan DENİZLİ’ye 
vergi ve ek ücretler hariç 
2500 BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.** 

You can fly to DENİZLİ from 
İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport by using 2500 
BOLPOINTS,  
excluding taxes and 
charges.

* Afrodisias antik kentine Denizli’den 1 saatlik araç yolculuğuyla ulaşabilirsiniz.
The ancient city of Aphrodisias is located at an hour’s drive from Denizli.

2500 
BOLPUAN
BOLPOINTS

** Fiyat, döviz kuruna göre değişiklik gösterebilir / The price may vary by exchange rate.
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Temple of Aphrodite





SEYAHAT /  Travel
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Afrodisias, 
ünlü 

okulunun 
ve mahir 

meydan 
okuyan 
mermer 

sayesinde, 

UNESCO 

Listesi’ne 
kabul edildi.

Aphrodisias was 
included in UNESCO’s 
list of World Heritage 
Sites in 2017, thanks 
to its famous school of 
sculpture and the works 
of its expert craftsmen 
which has stood the test 
of two millennia.
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Sebasteion





 Sebasteion

Sebasteion

Ara Güler’in 1958, 1961 ve 1962 yıllarında Geyre’ye 
yaptığı ziyaretlerde çektiği orijinal karanlık oda baskıları 

ile Aphrodisias Çığlığı (YKY, 2009) kitabının hazırlık 
sürecindeki çalışmaları, İstanbul, Bomontiada’daki Ara 
Güler Müzesi’nde açılan “Aphrodisias” sergisinde, Eylül 

ayına dek görülebilir.

Through the Lens of Ara Güler
The original darkroom prints of the photos Ara Güler 

took during his visits to Geyre in 1958, 1961, and 1962, 
and the drafts for his book The Scream of Aphrodisias, 

published by YKY in 2009, can be viewed at the 
“Aphrodisias” exhibition at the Ara Güler Museum at 

Bomontiada in Istanbul until September.
The ancient city of Aphrodisias is located at an hour’s 

drive from Denizli.

SEYAHAT /  Travel
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Çocuklar kids
EVERYTHING IS FOR KIDS

SET COURSE FOR EUROPE IN APRIL

Nisan / April  2019 _ PEGASUS 81 



Nisan’da  
Rota Avrupa

Set Course for Europe 
in April
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ÇOCUKLAR / Kids

LAND OF FAIRYTALES: PARIS

1



Nisan / April  2019 _
 
PEGASUS    83



Berlin’de kültür ve tarih iç içe geçiyor. 
“Berlin Duvarı”nın hâlen ayakta kalan 
parçaları, bir zamanlar duvarın ayırdığı 
hayatların etkileyici hikâyelerini anlatıyor. 
Müzeler Adası’ndaki Bergama Müzesi, 
antik dönemi tanımanızı sağlarken Doğu 
Almanya yapımı vintage Trabant arabaları 
ise çocukları 30 yıl öncesinde bir gezintiye 
çıkarıyor. Ünlü Kurfürstendamm Caddesi 
ve Berlin Hayvanat Bahçesi’nin yer aldığı 
Tiergarten Parkı da çocukları hayvanlar ve 
doğayla buluşturuyor. 

THE MIDDLE AGES AND SCIENCE: 
AMSTERDAM 

LEGO CITY: COPENHAGEN

A STRIKING HISTORY: 
BERLIN 
Culture and history are intertwined in 
Berlin. The still-standing pieces of the 
Berlin Wall tell the intriguing stories of 
lives which were once separated by it. The 
Pergamon Museum on the Museum Island 
will introduce you to ancient history, whilst 
East Germany-made vintage Trabant cars 
will take children on a journey to thirty years 
ago. On the famous Kurfürstendamm Street 
and at Tiergarten Park, where the Berlin 
Zoo is located, will bring kids together with 
animals and nature. 

Bir Yanda Bilim 
AMSTERDAM

KOPENHAG

üültültür vve te arih ih i iç içee geçgeçiiyor

 
  

2

4

3
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FULL OF FUN: LONDON
Londo

LONDRA

5

Prenses masallarıyla büyüyen çocukların 
Sisi Müzesi’ndeki ünlü Habsburg 
imparatoriçesinin elbiseleriyle gözünün 
kamaşmaması mümkün değil. Başlarında 
rengârenk tüyleri olan “Lipizzan” atlarının 
İspanyol Binicilik Okulu’ndaki gösterileri de 
kesinlikle unutulmayacak türden. Mutlaka 
ziyaret edilmesi gereken yerlerden biri olan 
lunapark Prater’de “Wiener Riesenrad” 
adlı dönme dolaba binerek eşsiz bir Viyana 
manzarası seyredebilirsiniz. Viyana usulü 
şnitzeli ve elmalı strudeli tatmadan 
dönmeyin.

FIT FOR EMPERORS: VIENNA
For kids who grow up with tales of princesses, it would 
be impossible to not be bowled over with the dresses 
belonging to the famous Habsburg empress on display 
at Sisi Museum. The dressage shows of “Lipizzan” 
horses, which wear colourful plumes on their heads, 
at the Spanish Riding School are simply unforgettable. 
The Prater funfair is definitely worth a visit, and you 
can ride the “Wiener Riesenrad” ferris wheel to get a 
unique perspective of the city’s sights. Don’t forget to 
sample Viennese schnitzel and apple strudel before 
you return.

6
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ÇOCUKLAR / Kids

redhouse.com.tr

CH A M P ION S WHO 
MA DE HIS TORY

Mutfak Sanatları Akademisi (MSA) aşçılığın 
ve pastacılığın püf noktalarını öğrenmek 

isteyen 14-17 yaş arası gençleri, Temmuz 
ve Ağustos’ta düzenlenecek, bir aylık “Young 

Chefs Aşçılık ve Pastacılık” programına 
bekliyor. Programın aşçılık bölümünde, 

farklı kesim teknikleriyle sebze ve yemek 
hazırlamak, soslar yapmak, et ve kümes 

hayvanlarıyla deniz mahsullerini pişirmek 
öğretiliyor. Pastacılık bölümünde ise temel 

malzemelerin kullanımından kurabiye, 
kek, tart gibi olmazsa olmazlara ve farklı 

hamurların yapımına kadar çok zengin bir 
deneyim kazanılıyor. Yaz tatilini İstanbul’da, 

mutfakta harikalar yaratarak geçirmek 
isteyenler, kayıtları kaçırmasın!

youngchefs.com.tr  

Young Chefs into the Kitchen!
The Culinary Arts Academy (MSA) offers a 

month-long course for young people aged 14-17 
who are interested in learning the ins and outs 
of cooking and baking in June and July under 

the “Young Chefs Cookery and Baking Program”. 
The cooking aspect of the program teaches 

preparing vegetables using different methods of 
cutting and making dishes, creating sauces, and 
cooking meat, poultry, and seafood. The baking 
part imparts a wide experience, beginning with 

the usage of basic ingredients, moving onto 
cooking staples such as cookies, cakes, and pies, 
and making various types of dough. Those who 

are interested in spending their summer holiday 
by cooking up a storm in Istanbul should make 

sure to register!
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I N T E R N A T I O N A L

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

+49 2553 / 7220 100

50€ 

Hediye çeki kodu: AZ194
* Kod 30.04.2019‘a kadar geçerlidir. Hediye çekinizi minimum 

Buradan Online 

- CHOE761
€ 2.599,00 

Alt Sehpa - UGCHOE
€ 358,90

- EKOE2
€ 739,90 

Patates Soyucu - KSH300
€ 572,90 

- PEI25
€ 370,90 

Roll Hamur Makinesi - TP30D-N
€ 424,90 

- TMP10-230V
€ 396,90 

Planet Mikser Makinesi - RTK5
€ 206,90 



A FRIENDLY 
A D V E N T U R E :  THICK  
AS THIEVE S

Thick as Thieves: The Invisible Island

Your daughter was the source of inspiration for this book. When and how did you decide to 
become a children’s author?

What were your points of reference when deciding upon the theme of the book?

What does Thick as Thieves: The Invisible Island promise the children who will read it?

What are the pros of writing children’s literature?

 RÖPORTAJ / INTERVIEW:  ELÂ ÖZYILDIRIM   FOTOĞRAF / PHOTOGRAPH:  MURAT SAKA

Ada

Bu kitabı kızınızdan ilham alarak yazmışsınız. 
Çocuklar için yazmaya nasıl ve ne zaman karar 
verdiniz? 

Kitabın temasını belirlerken genel olarak nelerden 
esinlendiniz?

Sıkı Fıkı Dostlar: Görünmez Ada, onu okuyacak 
çocuklara ne vadediyor? 

Çocuk edebiyatı alanında üretim yapmanın artıları 
neler?

ÇOCUKLAR / Kids
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I
.
ster tavada, ister mangalda.

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

TEK TEK AÇ
TAZE TAZE YE

LEZZET, KALI
.
TE SEMBOLÜ





lifestyle
TIPS FOR A BETTER LIVING

A CENTURY OF BAUHAUS
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BAUHAUS  

One of the 20th

th

A CENTURY OF 
BAUHAUS

 YAZI / TEXT: GÖZDE ULUSOY 
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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 
4100 BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.** 

You can fly to BERLIN from 
İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport by using 4100 
BOLPOINTS,  
excluding taxes and 
charges.

4100 
BOLPUAN
BOLPOINTS

* Başkent Berlin, Bauhaus yapılarının olduğu Bernau’ya araçla yarım saat, Dessau’ya 1,5 saat, Weimar’a ise 3 saat uzaklıkta. Berlin’den bu 
üç kente tren seferleri de bulunuyor. / Travelling by car from the German capital Berlin to Bernau, Dessau, and Weimar, takes half an hour, 

1.5 hours, and 3 hours respectively. There are also train services to each of these cities from Berlin.

** Fiyat, döviz kuruna göre değişiklik gösterebilir / The price may vary by exchange rate.
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önemli endüstri merkezlerinden Weimar’da 

Weimar-Dessau-Berlin Line

th

WALTER 
GROPIUS

Modern mimarinin 
öncülerinden Walter 
Gropius’un 1919’da 
ilk olarak Weimar’da 

kurduğu Bauhaus 
Okulu, zanaatın ve 

sanatın teknolojiyle 
buluşturulması, 

günlük yaşantımızda 
kullanılan her ürünün 

sanatsal bir görsellikte 
olması ve tasarımların 

güçlü bir estetikle 
gündelik yaşamın içine 
sokulması fikrini esas 

alıyordu.

Walter Gropius
Walter Gropius was one 

of the vanguards of 
modern architecture, 
and he founded the 

Bauhaus School first in 
Weimar in 1919, based 

on the principles of 
uniting craftsmanship 

and art with 
technology, lending an 
artistic visual quality 

to every item we use in 
daily life, and installing 

designed items into 
daily life via a strong 
sense of aesthetics.



“DÜNYA 
 

Uygulamalı Sanat 
Okulu, Eski Sanat 

Okulu, Haus Am Horn, 
Meisterhäuser, Dessau-

Törten Konutları ve 
Alman Ticaret Birlikleri 
Federasyonu Okulu da 
dâhil, Weimar, Dessau 
ve Bernau hattındaki 

Bauhaus yapıları, 
tasarım ve mimari 

alanına getirdiği çarpıcı 
yenilikler sayesinde 

1996’dan beri UNESCO 
Dünya Mirası Listesi’nde 

yer alıyor. 

A “World 
Heritage” School
The Bauhaus buildings 

on the Weimar, 
Dessau, and Bernau 

line, including the 
Applied Arts School, 

the Former Art School, 
the Haus Am Horn, 
the Meisterhäuser, 
the Dessau-Törten 

Houses with Balcony 
Access and the ADGB 
Trade Union School, 
have been included 

in the UNESCO World 
Heritage List since 

1996 thanks to their 
striking innovations in 

the fields of design and 
architecture.
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Nerede, Ne Var?

• 

• 

• 

• 

• 

bauhaus100.com

What’s On and Where?

• 

• 

• 

• 

• 

bauhaus100.com
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Alone in the Goal  

“The Story of Those Who Don’t Turn Their Backs on Their Teammates…”

 YAZI / TEXT: HANDE ÇETİN ONGUN 

Lifestyle
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G Makiler H

In your last book Alone in the Goal, you turn to the stories 
of goalkeepers. How did you decide to write this book?

Despite this lack of information, your book includes 
professional goalkeepers, as well as those who are not 
professional players but who have played as goalkeepers 
for a time. How did you compile all these stories?

Were there any stories you had to leave 
out, in addition to the ones included in 
your book?

Son kitabınız Kalede 1 Başına’da bu defa kalecilerin 
hikâyesini anlatıyorsunuz. Bu kitabı yazma düşüncesi 
nasıl ortaya çıktı?

Bu bilgi eksikliğine rağmen, kitabınızda profesyonel 
kalecilerle birlikte esas mesleği kalecilik olmayan 
ancak yolu bir zamanlar kaleden geçmiş isimlerle de 
karşılaşıyoruz. Tüm bu hikâyeleri nasıl derlediniz?

“Yıllardır kalecilerle 
ilgili ne bulsam bir 

kenara ayırdım. Kaleci 
Müzesi kurma fikri de 

buradan doğdu. Galiba 
yazılması zor olanı 

seven bir yanım var. 
Kızılderililer, zürafalar, 

ayakkabılar, oyuncaklar… 
Kitaplarımda ele aldığım 
tüm konular, haklarında 

kolay kolay belge ve 
bilgi bulamayacağınız, 

uzun süren bir birikimin 
sonucu ortaya çıkacak 

türde şeyler…”

GOALKEEPERS’ 
MUSEUM

“For years, I have been 
setting aside every-

thing I have come across 
regarding goalkeep-
ers, and this was the 
starting point of the 

idea of the museums. I 
think there’s a part of 

me which enjoys writing 
on esoteric subjects, 

Indians, giraffes, shoes, 
toys… All of the subjects 

I explore in my books 
are things about which 

you can’t readily find 
information or written 

documents, and a 
result of long years of 

research.”

“The goalkeeper is the only player who is out in the field for 
90 minutes but never turns his back on his teammates. For 
this reason, if I were to select 11 players for the field out of 
the books I’ve published, the last one would naturally take the 
position of goalkeeper.”



Lifestyle

Abidin Dino’nun bir kaleci çizimi /
A drawing of a goalkeeper by Abidin Dino
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Kitaba koyduklarınız kadar, dışarda bırakmak zorunda 
kaldığınız hikâyeler de oldu mu?

Anlattığınız hikâyeler aracılığıyla “bir zamanlar”ın 
futbol kültürü ile günümüz arasında nasıl bir kıyaslama 
yapıyorsunuz?

Siz de bir dönem futbol oynadınız. Sizin futbol maceranız 
nasıl bir seyir izledi?

Makiler

Bu kitap, sizin 
koleksiyoncu 
yönünüzün de 
bir yansıması 
diyebiliriz. Futbola 
merakınız yakında 
bir sergi ya da 
müze çalışmasına 
vesile olabilir mi?

How do you compare the football culture of a “time long 
past” and today, using the stories you have told?

You were a footballer 
yourself for a while. How 

did that adventure 
unfold?

The Scrubland

We could say this book is also a reflection 
of your identity as a collector. Could your 
interest in football lead to the emergence of 
an exhibition or a museum on the subject?

Abidin Dino’nun
A drawing of a 

_ Nisan / April  2019
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Your horoscope for APRIL says that...

Nisan ayında, uzun süredir beklettiğiniz ya 
da sürüncemede kaldığınız konularla ilgili 
değişimler gündeme gelebilir. 5 Nisan yeniayı 
burcunuzda gerçekleşecek. Harekete geçme 
isteğiniz ve hayata hız katma ihtiyacınız 
artacak. Ancak sağlam adımlar hedeflemek 
önemli. 19 Nisan dolunayı ise ilişkilerinizdeki 
stresi artıracak.

In April, changes may appear on matters that 
you have been delaying for a long time. The 
new moon on April 5th will take place on your 
zodiac sign. Your desire to take action and your 
need to speed up your life will increase. But it is 
important to aim for firm steps. The full moon 
on April 19th will increase the stress in your 
relationships.

Nisanda ev 
düzeniniz ve aile 
yaşamınızla ilgili 
bazı konularla 
uğraşacaksınız. 
Ebeveyn ilişkileri 
ve onlarla alakalı 
bazı konular gündeme gelebilir. Bu 
konularda sorumluluk alan taraf 
siz olacaksınız. Taşınma gibi bazı 
değişiklikler gündeme gelebilir. Ay 
boyunca diğerleri ile ilişkilerinizde 
denge kurabilmek için çaba 
göstermelisiniz.

In April you will deal with some 
family and household matters. 
You may confront issues in your 
relationship with your parents. In these 
matters, you will be the side to take 
responsibility. Changes like moving 
your home may be on your agenda. 
Try to keep the balance in all your 
interactions with everyone around you.

Maddi risklere her zamankinden daha yatkın 
olduğunuz bir döneme giriyorsunuz. Aman 
dikkat! Maddi konular ile arkadaşlık ilişkileri 
çatışabilir. Yeni gireceğiniz bir sosyal çevre 
ya da ortak bir hedef sizi bu açıdan yorabilir. 
Tedbirli davranmalı ve hem ikili hem de 
sosyal ilişkilerinizdeki dengeleri ay boyunca 
korumak için çabalamalısınız. 

You are entering a period where you’ll be 
prone to material risks more than usual. 
Be careful! Material issues might come 
in between friendships. A new social 
environment or a common goal might be 
tiring at this time. You must act cautiously 
and strive to maintain the balance of both 
bilateral and social relationships throughout 
the month.

Bu ay maddi düzeninizde köklü değişiklikler 
yaşayabilirsiniz. Riskli yatırımlara 
özellikle dikkat etmelisiniz. Özel ve sosyal 
ilişkilerinizde maddi meseleler gündeme 
gelebilir. Sosyal ortamlarda yaşanacak 
gerginlikler dengenizi bozmasın. Nisan ayı, 
yeni bir ilişkinin de başlangıcı olabilir. 

This month you may go through radical 
changes in your financial state. You 
should be particularly careful with risky 
investments. In your private and social 
relationships, you may have to deal with 
financial matters. Don’t let the possible 
tensions in your social environment disturb 
your inner balance. April may be the start of 
a new relationship, too.

Bu ay iletişim konusunda, özellikle de yakın 
çevrenizle ilişkilerinizde her zamankinden 
dikkatli olmanız gerekecek. Birilerini bir 
şeye ikna etmeniz gerekebilir ve bu, her 
zamankinden daha yorucu olabilir. Yeniayla 
birlikte günlük rutinlerinizle ilgili yeni kararlar 
almanız gerekebilir.

This month you will need to be more 
careful than ever before in matters of 
communication, especially within your inner 
circle. You may need to convince people for 
something, and this may be more difficult 
than ever. During the new moon, you may 
need to make new decisions about your daily 
routines.

KOÇ I ARIES

TAURUS

SCORPIO

GEMINI

SAGITTARIUS

LIBRA

Bu ay zihinsel olarak biraz yorulabilirsiniz. Bazı 
konularda karar almanız gerekebilir. Bir konudaki 
fikir ve planlarınızı değiştirmenize vesile olacak 
gelişmeler yaşanabilir. Bir yurt dışı seyahati, 
eğitim planı ya da yeni bir çevreye girmeniz de 
söz konusu olabilir. Yeniay döneminde plansız 
adım atmamalısınız. Dolunay dönemindeyse iş 
ortamında gerginlik yaşayabilirsiniz.

This month may mentally tire you out a little bit. 
You may need to make some decisions. There 
may be developments that will help you change 
your ideas and plans on a subject. You may travel 
abroad, make plans for education or enter a new 
environment. During the new moon period, you 
shouldn’t take action 
without a plan. In the full 
moon period you may 
experience tension in your 
work environment.
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BURÇLAR
H o r o s c o p e Your horoscope for APRIL says that...

Bu ay işyerindeki görevlerinizle ilgili değişiklikler 
ve iş temponuz sizi biraz yorabilir. Sağlığınıza 
özen göstermenizde fayda var. Çeşitli 
seyahatler planlayabilirsiniz. Hukuki bir konuda 
uzun zamandır niyetlendiğiniz bir girişimde 
bulunabilirsiniz. Zihinsel olarak yoğun bir 
tempoya gireceğiniz bir ay olacak. 

This month, changes in your duties at work and 
your working tempo may tire you out a little 
bit. You should be careful about your health. 
You may plan a few trips; you might take steps 
regarding a legal matter that you had been 
postponing. It will be a month of a mental 
marathon.

Nisan ayında evlilik ve işbirliği konularında 
radikal kararların alınması ve dengelerin 
değişmesi söz konusu olabilir. İkili ilişkilerde 
karşılıklı direnç gösterme riskiniz var. Uyum 
ve denge yaratmak için her zamankinden 
daha çok çaba göstereceksiniz. Yeniay iş 
girişimlerine zemin hazırlayacak. Aile ve iş 
arasında denge sağlamaya çalışmalısınız.

In April, it may be possible to make radical 
decisions about marriage and cooperation 
that might change the balance in your lie. You 
have the risk of showing mutual resistance in 
bilateral relations. You will make more efforts 
than ever to create harmony and balance.

Bu ay hesap edilmemiş durumlarla 
uğraşmanız ve bazı hesapları yeniden 
yapmanız gerekebilir. Bir şeyleri 
kontrol etmeye çalışmak yerine, 
bunları akışına bırakmak size daha 
iyi gelebilir. Bir eğitim ya da seyahat 
planı gündeme gelebilir.

This month you may have to deal with 
unexpected situations and remake 
some calculations. Instead of trying 
to control something, letting it go 
with the flow may make you feel 
better. You may make plans regarding 
education or a journey.

Özel ilişkiler açısından kendinizi çetrefilli 
bazı durumların ortasında bulabileceğiniz 
bir ay olacak. Çocuklarla ilgili konularda 
bazı kararlar alabilir, gelişim süreçlerine 
göre davranış değişikliklerine gidebilirsiniz. 
Yeniay bazı finansal adım ve sonuçları 
tetikleyecek.

This will be a month where you may find 
yourself in a complicated situation in 
matters of private relationships. You may 
need to revise your decisions regarding 
children and make changes suiting to 
their development process. The new moon 
will trigger some financial actions and 
outcomes.

Yeni bir sosyal çevre ya da mevcut çevreniz 
sayesinde maddi açıdan değişim yaratacak 
birtakım girişimlerde bulunacağınız bir ay 
olacak. Bir organizasyona dâhil olabilir ya 
da yeni bir grup ile uzun vadeli, kalıcı bir işe 
girişebilirsiniz. İdealleriniz değişebilir.

This will be a month where you will make 
changes with the help of a new social 
environment or the existing one which will 
affect your material situation. You may 
join an organization or start a long term, 
permanent business with a new group. Your 
ideals may change.

CAPRICORN BALIK I PISCES

ASLAN I LEO

Nisan ayının astrolojik hareketleri sizi diğer 
insanlara göre daha fazla etkileyecek. Önemli 
gelişmeler, radikal kararlar, köklü değişimler 
yaşayabilirsiniz. Beklettiğiniz, geciktirdiğiniz 
adımları atabilirsiniz. Hem ev düzeninizi hem 
de işle ilgili bazı konuları etkileyecek şeylere 
hazırlıklı olun.

Astrological movements in April will affect you 
more than other people. You may go through 
significant developments, make radical decisions 
and changes. You may need to take the steps, 
that you had been postponing for some time. Be 
prepared for incidents, which may affect your 
home as well as some business matters.

KOVA I AQUARIUS

YENGEÇ I CANCER
VIRGO
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PEGASUS WINS 9 AWARDS AT MIXX

Pegasus’tan Haberler News
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MIXX’TEN 
PEGASUS’A

Türkiye’nin dijital havayolu Pegasus, 

Pegasus,  
 

Pegasus, Dubai Economy tarafından 
desteklenen ve akademik kurumlar 

ile dünyanın dört bir köşesinden fikir 
önderlerinin danışmanlık yaptığı 

Uluslararası İş Mükemmelliği Ödülleri 
2019’un “Müşteri Deneyimi ve Müşteri 

Geri Bildirimi” kategorisinde finale kaldı. 
Bu yıl beşinci kez düzenlenen ve 34 

ayrı kategoride ödüllerin dağıtılacağı 
yarışmanın kazananları, 29-30 Nisan 

tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’nin 
Dubai kentinde yapılacak  

törende açıklanacak.
ibxawards.com/finalists-2019

Pegasus Becomes a Finalist for 
Business Excellence

Pegasus has been made a finalist in the 
“Customer Experience and Voice of the 

Customer” category at the International 
Business Excellence Awards 2019, 

supported by Dubai Academy and lead by 
academic institutions and opinion leaders 
from around the world. The contest is held 

for the fifth time this year and awards 
prizes in 34 different categories, and the 
winners will be announced at a ceremony 

in Dubai, the United Arab Emirates on  
April 29-30, 2019.

The awards Pegasus won at the MIXX Awards are as follows: Interactive Advertisement 
Videos (Gold), Place-Based Advertisement (Silver), Search Engine (Gold and Silver), 
Direct Marketing (Silver), Digital Media Integration (Bronze), Mobile Offers (Bronze), 
Real-Time Interaction (Bronze), and Launch Campaigns (Gold).

PEGASUS WINS  

Turkey’s digital airline Pegasus has 

marketing communications, the 

creative standards; it evaluates 



Dünyada gerçek bir havayolu 
tarafından kurulan ve desteklenen 
tek sanal havayolu olma özelliği 
taşıyan Sanal Pegasus Hava Yolları, 
Flight Data Monitor (FDM) yazılımını 
yeniledi.

Havacılık tutkunlarının uçma 
özlemini sanal ortamda gidermek 
amacıyla 2012 yılında Pegasus Hava 
Yolları’nın desteği ile kurulan Sanal 
Pegasus Hava Yolları (flypgsva.
com), yenilenen yazılımlarıyla 
sanal havacılığı gerçekçi bir şekilde 
öğrenmeye ve uygulamaya çalışan 
havacılık tutkunlarına hizmet 
vermeye devam ediyor.

Sanal Pegasus Hava Yolları, 
pilotlarının kendi simülatörlerinde 
gerçekleştirdiği sanal uçuşlarını 
takip etmeye yarayan Flight 
Data Monitor’ın yeni versiyonu, 
daha modern bir dış görünüm 

sağlamakla birlikte, entegre uçuş 
anons sistemi içeriyor.

X-Plane de dâhil olmak üzere tüm 
yaygın simülatör yazılımları ile 
uyumlu olan yeni yazılımın mimarı 
ve programcısı İlker Gül, yazılım 
geliştirme sürecinde, kullanım 
kolaylığı ve otomasyon odaklı 
tasarımın ön planda tutulduğunu 
vurguluyor. Gül, ayrıca sanal 
pilotlara, uçuşları hakkında çok 
daha detaylı bilgi veren yeni 
versiyonun, sanal ortamda uçuş 
kalitesinin ve pilot eğitiminin 
gelişmesine katkı sağlayacağının da 
altını çiziyor.  

Sanal Pegasus Hava Yolları’na 
ücretsiz üye olmak ve sanal 
havacılık dünyasının tadını çıkarmak 
için flypgsva.com sitesini ziyaret 
edebilirsiniz.
flypgsva.com
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The world’s only virtual airline 
sponsored and supported by 
a real airline, Virtual Pegasus 
Airlines has renovated its Flight 
Data Monitor (FDM) software.

Virtual Pegasus Airlines was 
founded with the support of 
Pegasus Airlines in 2012 to cater 
to aviation enthusiasts’ longing 
for flight in a virtual atmosphere, 
and with its redesigned 
software, it continues to serve 
aviation fans who wish to learn 
and practice virtual aviation 
in a manner that closely 
approximates reality.

Virtual Pegasus Airlines’ Flight 
Data Monitor (FDM) software, 
allows pilots to track the virtual 
flights they perform in their 
simulators. The new version not 
only provides a more modern 
interface but also contains an 

integrated flight announcement 
system.

The new software is compatible 
with all popular simulator 
programs, including X-Plane, 
and it was designed and 
programmed by İlker Gül, 
who states that during the 
development process of the 
software, the main concerns 
were ease of use and 
automation-focused design. He 
adds that the new version, which 
provides more detailed flight 
information for virtual pilots, 
will aid to increase the quality 
of flight quality and will improve 
pilot training on the virtual 
platform.

To sign up to Virtual Pegasus 
Airlines free of charge and enjoy 
the world of virtual aviation, you 
can visit flypgsva.com.

NEW AND IMPROVED   
“FLIGHT DATA MONITOR” FOR AVIATION FANS
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NEW INTERNATIONAL ROUTES FROM PEGASUS

 
 

Pegasus, Sabiha Gökçen 

Direct Pegasus 
flights to Riyadh and 
Manchester from 
Sabiha Gökçen 

and to Amman 
from Trabzon are 
available. 
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HOTEL GUIDE / otel rehberi

 ANTALYA - EGE

444 0 329
touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

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 



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

touristica.com.tr

HOTEL GUIDE / otel rehberi

KAPADOKYA-BURSA-ABANT-AFYON

444 0 329
touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

PERISSIA HOTEL - NEVŞEHİR
Kültür, tarih ve 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

KAPADOKYA LODGE HOTEL - NEVŞEHİR
Kapadokya Lodge Hotel, bölgenin doğal yapısından ilham 
alan mimarisi, dillere destan mutfağı ve lüks konaklama 
olanaklarıyla size tarihi ve konforu bir arada yaşatıyor. Sabah 
kahvaltılarının ve akşam yemeklerinin açık büfe sunulduğu 
restoranda, özellikle yöresel yemekler konusunda sınırsız 
seçenek 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

ALMİRA HOTEL - BURSA
30 yıllık deneyimi ve misafir memnuniyeti odaklı hizmet 
anlayışıyla Almira Hote sizi kaliteye ve konfora davet ediyor.
Uludağ’a 35 km, Mudanya/Güzelyalı feribot iskelesine 20 
km, Yenişehir Havaalanı’na 40 km uzaklıktaki otel, alışveriş 
merkezlerine, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ne ve metro 
istasyonuna ise yürüyüş mesafesinde bulunuyor.

touristica.com.tr

GÖNLÜFERAH THERMAL HOTEL - BURSA
1890 yılında kurulan ve üstün hizmet kalitesi nesilden nesile 
aktarılan bir miras niteliği taşıyan Gönlüferah Hotel,78 oda 
ve 156 yatak kapasitesiyle şehrin en seçkin termal tesisi. 
Özel aile ve genel hamamlarıyla, termal spası ve eşsiz Bursa 
manzarasına sahip fitness merkeziyle Gönlüferah Hotel’de 
yenilenmiş hissedeceksiniz. 

touristica.com.tr

AKRONES TERMAL OTEL - AFYON
Akrones Termal Otel, Afyonkarahisar’da termal sulardan gelen 
sağlığı size sunuyor. Türk ve dünya mutfaklarının lezzetlerini 
hünerli ellerinden sofralarınıza getiriyor. Minik misafirlerin de 
eğlenerek vakit geçirebilecekleri otel, iş toplantılarına da ev 
sahipliği yapıyor.

+ 90 (272) 255 55 55  |  akroneshotel.com



HOTEL GUIDE / otel rehberi

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

444 0 329
touristica.com.tr

DOUBLETREE BY HILTON HOTEL - GAZİANTEP
Gaziantep İpek Yolu’na yürüme mesafesindeki 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

BÜYÜKKALE HOTEL KARS - KARS
Kars şehir merkezindeki Büyükkale Hotel, havalimanına 
5 km, tren istasyonuna 3 km uzaklıkta yer alıyor. Her taşı 
tarih kokan ünlü Kars Kalesi manzarasına sahip tesiste 
konforlu odalar, modern Türk hamamı, sauna, Fin hamamı, 
150 kişilik toplantı salonu, bir adet restoran (çok amaçlı 
salon) bulunuyor.

touristica.com.tr

HILTON GARDEN INN URFA - URFA
Şanlıurfa şehir merkezinde yer alan Hilton Garden Inn, 
Balıkgöl ve Amazon Mozaikleri kazı alanının yakınında, şehir 
merkezine ve tarihi mekânlara yürüme mesafesinde! Tesiste 
ücretsiz wi-fi 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

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

touristica.com.tr



HOTEL GUIDE / otel rehberi

KIBRIS

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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Regulation for Liquid Transportation

LIQUIDS SUBJECT TO 
RESTRICTIONS:

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

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

 Shaving foams, deodorants, all pastes 
including toothpaste

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

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

approximately 20x20 cm in size.

APPLICATION: 
Each passenger may carry one transparent 
plastic bag.

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

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

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

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

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

their bags. 

EXCEPTIONS:
 Exceptions will be made for special 

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

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

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

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

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

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

ürünleri bulundurabilir.

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

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

sıvı miktarına bakılmaksızın geçirilmesine 
müsaade edilmez.

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

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

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

sağlayacaktır.

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

Regulation for Liquids Carried in Hand Baggage

Hava yolu ile seyahat edecek 

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

restrictions may be carried in hold 
baggage in accordance with the 

carry-on baggage is luggage passengers 
carry on the plane with them after going 
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Pegasus Airlines cannot guarantee the clearence at customs of any OLIVE OIL, MOLASSES, HONEY imported or exported on its aircraft. Pegasus Airlines will not be 
responsible for any damage or leaks to food and/or container during the baggage handling process.

Regulation For Olive Oil, Molasses 
and Honey Transportation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Welcome on Board! 

Kabin ekibinin söylediklerine 
uyun. 

 

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

1

1

2

2

3

3

Go to the departure waiting 
room upstairs without 
changing terminal.

Go through passport 
check.

Go to departure gate.

transfer counter before 
arriving to baggage claim.

Go to the departure waiting 
room upstairs.

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

INTERNATIONAL FLIGHTS ARRIVAL

1 2 3

TRANSFER COUNTER
TRANSFER BANKOSU

Go to departure gate.

1 2 3 4

NU

transfer counter before going 
through passport check.

Go to the departure 
waiting room upstairs.

ONGOING INTERNATIONAL FLIGHTS 

ONGOING DOMESTIC FLIGHTS 

Go through passport 
check.

Go to the departure waiting 
room upstairs without 
changing terminal.

Go through domestic Go to departure gate.

DUTY
FREE

VAN
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Trabzon

 
Our Flight Network

... Pegasus Airlines Scheduled International Flights

PEG ASUS ,  OLMAK ÜZERE 
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Dammam

Riyadh
Muscat


������
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Our Flight Network

... Information about passenger rights

Konfirme rezervasyonunuz olmasına ve tanımlı 
Check-in süresinde kontuara başvurmanıza rağmen, 
sağlık, güvenlik, emniyet veya yetersiz seyahat 
dokümanı gibi gerekçeler dışında bir nedenle uçuşa 
kabul edilmemeniz, uçuşunuzun gecikmesi veya 
iptal olması durumlarında, “Pegasus Hava Yolları 
Tazminat ve İşbirliği Sistemi’’ kapsamında, tazminat 
ve yardım hususları dahil tüm haklarınız hakkında 
bilgi almak için, lütfen Check-in bankolarımızdan 
Yolcu Hakları Broşürümüzü, (PG-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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SUDOKU

KOLAY Easy ORTA Medium

 Help the pilot

1 5 7

1 6 8 2

3 8 6 4

9 4 5 6 7

4 7 8 3

7 3 2 6 4

4 8 1 9

1 7 2 8

5 3 7

7 6 9 4

5 1 2

6 4 5 3

9 1 6 8

2 9

4 3 2 1

8 1 7 5

2 5 6

6 3 2 8
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ÇENGEL BULMACA
HAZIRLAYAN / BY 
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CROSSWORD

Nisan / April 2019 _
 
PEGASUS    129



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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