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M e h m e t T.  N A N E
Pegasus Hava Yolları 

Genel Müdürü
Pegasus Airlines CEO

Değerli Misafirlerimiz,

Hava yolu şirketleriyle yaptığımız iş birliklerine bir yenisini ekleyerek, 
Haziran ayı itibariyle Rus hava yolu şirketi S7 Havayolları ile iş 
birliğimizi başlattık. Artık, Rusya’dan Türkiye’ye uçacak misafirlerimiz, 
S7 Havayolları’nın satış kanallarını kullanarak Pegasus’un Moskova 
Domodedovo Havalimanı’ndan gerçekleşen direkt seferlerine bağlantılı 
biletlerini alabilecek. Geçtiğimiz aylarda satışa açılan yeni yurt dışı hatlarımız 
Manchester, Venedik ve Kazablanka’ya uçuşlarımızın da bu ay itibarıyla 
başladığını büyük bir mutlulukla söylemek istiyorum. İngiltere’nin en güzel 
şehirlerinden biri olan Manchester’ı gezmek, suların içindeki büyülü şehir 
Venedik’i görmek ve Fas’ın beyaz şehri Kazablanka’yı keşfetmek isteyenlere 
tekrar hatırlatmış olalım… 

Daha kolay ve hızlı bir seyahat deneyimi
Türkiye’nin dijital hava yolu olarak, siz değerli misafirlerimize eşsiz bir 
seyahat deneyimi sunabilmek için hizmetlerimizi geliştirmeye ve seyahat 
süreçlerinizi kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Temmuz ayında İstanbul 
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yeni nesil kiosklarımız ile hizmet vermeye 
başlıyoruz. Böylece, dijital hava yolu dönüşümünde dev bir adım atıyoruz. 
Yeni kiosklarımızdan ek hizmet satın alımı ve ödeme işlemlerinizi 
yapabileceksiniz. Ayrıca pasaport ve çipli kimlik kartlarınızı, hatta vize 
bilgilerinizi okutarak işlemlerinizi daha kolay ve kısa sürede tamamlama 
imkânı bulacaksınız. Buna ek olarak, yeni kiosklarımızın parçası olan 
bagaj bırakma üniteleri aracılığıyla ağırlık ölçümü ve ek bagaj ödemesi 
de yapılabilecek.  İşlemlerinizi kendiniz sıra beklemeden en hızlı şekilde 
yapabileceksiniz ve havalimanında bekleme süreniz azalmış olacak.

Yaz ve sonbahar için keşif rotaları
Yazın yurt dışında yeni keşifler yapmak isteyenler için iki önerim var. İlki 
Danimarka’nın yeşil başkenti Kopenhag. Tarihi güzellikleri, yerel lezzetleri, 
kanal ve bisiklet turları ile yaz sıcağından kaçmak isteyenler için ideal bir 
İskandinav rotası. Temmuz ayında uçuşlarımızın başladığı Kazablanka ise 
ikinci önerim. Kazablanka; Marakeş ya da Rabat gibi diğer Fas kentleriyle 
karşılaştırıldığında çok daha modern bir görünüme sahip. Şimdiden biletinizi 
alarak sonbaharda sevdiklerinizle keyifli bir rota çizebilirsiniz.

Eşsiz yurdumuzun güzelliklerini keşfetmek isteyenlere de iki önerim var. Doğal 
güzellikleriyle dikkat çeken Isparta, “güllerin şehri” olarak biliniyor. Ülkemizin 
saklı kalmış hazinelerinden biri… Belki de keşfetmenin tam zamanıdır. 
Bir diğer alternatif ise kıyısının bir denizden çok göle ait olan durgunluğu, 
doğasının sessizliği ve havasının temizliğiyle öne çıkan Bozburun. Bölge, yazın 
ve doğanın keyfini çıkarmak için Türkiye’nin eşsiz rotalarından biri. 
   

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
15 Temmuz 2016’da yaşanan menfur darbe girişimi sonucu maalesef yüzlerce 
vatandaşımız hayatını kaybederek şehit olmuş, binlercesi ise yaralanarak 
gazilik mertebesine erişmişti. Pegasus Hava Yolları olarak, vatanı ve milleti için 
canını feda eden demokrasi şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz.

Keyifli uçuşlar.

Dear Guests,

Adding a new one to our existing collaborations with airline companies, we started 
to collaborate with our Russian counterpart, S7 Airlines as of June. Now, our guests 
who fly from Russia to Turkey, will be able to purchase tickets for direct Pegasus 
flights departing from Domodedovo Airport in Moscow for Turkey from the sales 
channels of S7 Airlines as connecting flights. I’m very pleased to announce that, 
this month, we are commencing flights to our new international destinations: 
Manchester, Venice and Casablanca for which we had started to offer tickets in the 
recent months. Let us remind those who would like to visit Manchester, one of the 
most beautiful towns of England; to see Venice, the enchanting city that arises from 
the waters and to explore Casablanca, the white city of Morocco… 

A Faster and Easier Travel Experience
As the digital airlines of Turkey, we continue to improve our services and ease our 
travel procedures to present you, our customers with an unprecedented travel 
experience. As of July, we will start providing services through our new generation 
of kiosks in Sabiha Gökçen Airport, Istanbul. With that, we are taking a huge step in 
the digital transformation of our airline: You will now be able to purchase additional 
services and make payments from our new kiosks. Moreover, you will get the chance 
to complete the procedures in an easier and faster manner by getting your passport 
or chipped identity cards and even visa information scanned. In addition, thanks 
to the luggage safekeeping units that are a part of our new kiosks, you will be able to 
weigh your luggage and make excess luggage payments. This way, you will be able to 
carry out the procedures in the fastest possible way without having to wait in line, 
which in turn decreases the time you spend waiting at the airport. 

Routes to Explore for the Summer and Autumn
I have two suggestions for those who would like to explore new places abroad in the 
summer. The first is Copenhagen, the green capital of Denmark. The city, with its 
historical beauties, local delights, canal and cycling tours, is the ideal Scandinavian 
route for those who would like to escape the heat of the summer. The second would 
be Casablanca that we’ll start flying to in July. Compared to other Moroccan cities 
like Marrakesh or Rabat, Casablanca displays a more modern countenance. Get your 
tickets now to enjoy this city in autumn.

I have two recommendations for those who want to explore the beauties in our one 
of a kind homeland. Isparta, which draws attention with its natural beauties is one of 
the hidden treasures of our country… Might be just the right time to explore it. One 
other alternative is Bozburun that comes to the fore with its sea that’s as calm as a 
millpond, tranquil nature and fresh air. The region is one of the best routes to enjoy 
summer and nature to the fullest in Turkey..
   

15 July, Day of Democracy and National Solidarity
With the reprehensible attempt of a coup d’état encountered on July 15, 2016, 
hundreds of our citizens had unfortunately lost their lives and fallen as martyrs and 
thousands were wounded to become veterans. As Pegasus Airlines, we commemorate 
the martyrs and veterans of democracy who risked their lives for their homeland and 
nation with all due respect.

Enjoy your flight.
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CALL CENTER

0888 228 12 12
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 - GERMANY TICKET LINE  069120063505
 - UK TICKET LINE  03333003500   

 - UK  0170060140
 - ITALY  0645226934   

 - SPAIN TICKET LINE  9 11123877 
HOLLANDA- NETHERLANDS  0 202626924

- NORWAY  21959265
- DENMARK  78774491

- SWEDEN  0 840308782
- UNITED ARAB EMIRATES 043578128

- LEBANON 01369869
- SWITZERLAND TICKET LINE 0445510018

- UKRAINE TICKET LINE 0800505510
- GEORGIA TICKET LINE 0322400040

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

- AUSTRIA TICKET LINE 012675322
 - ISRAEL TICKET LINE  037208299  

- KUWAIT TICKET LINE  22447709  
- BAHRAIN TICKET LINE  17212033 

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

/0505980598 
- EGYPT TICKET LINE  

01006038901 / 01000068070
RUSYA - RUSSIA TICKET LINE  +74996092878

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

  OUR AGENTS  

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

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

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

 - KUWAIT  00 965 22447709
 - BAHRAIN  00973-38817488

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

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

- IRAQ (ERBIL)  00 964 750 895 50 20
- AZERBAIJAN  00 994 12/70/55/50 5980598 
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+ 90 552 222 55 55

+ 90 212 222 55 55

info@istanbulairporttransfer.com
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Trend hotwire
TRENDING TOPICS... WORTH SEEING...

VAN GOGH IN BRITAIN
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TREND / Hotwire

SANATÇILAR 

bozluartproject.com

ARTIS TS  C OME 
T O G E T H E R  F O R 
SAGA L A S S OS 

Semih Zeki, “Tiyatro”, 2019

Utku Varlık,  
“Prof. Jeroen Poblome’nin 
Paradoxical Düşleri 2”, 2019
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istanbulmodern.org

TRACING ARA GÜLER’S
F O O T S T E P S  I N  I S TA N B U L

Ara Güler, Eski Galata Köprüsü / Old Galata Bridge, 1957,  
İstanbul Modern Fotoğraf Koleksiyonu / Istanbul Modern Photography Collection

TREND / Hotwire
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TREND / Hotwire

VAN GOGH 

tate.org.uk

VAN G O GH
IN BRITAIN

Van Gogh, Sonbaharda Kavaklı Yol / Avenue of Poplars in Autumn, 188418 PEGASUS _
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“IT IS VERY EXCITING TO BE A ROLE MODEL  
FOR THE YOUTH”
Melding the ancient culture of Anatolia with rhetoric, writing and 
the art of painting, Ahmet Sula is meeting with the youth through the 
exhibition tour he holds in July and August.

You really care for interacting with the youth both as a chief of police and as 
an artist. On that note, can you talk about the exhibition tour project you will 
start in the coming days?
As a chief of police who places art on a pedestal in life being a role 

not only can take on their dream job but still be at the heart of art. With 
the “Youth Camps” project held in July and August by the General 
Directorate of Youth Services of the Ministry of Youth and Sports, in 
several districts of our country, I will be coming together with thousands 

Bolu on August 23. The project aims to get the youth make good use of 
their leisure time by taking part in various social, cultural and sports 
activities.
You were also quite busy with the exhibition tours last year…

Heart of the Word” and various panels, I came together with 10 
thousand young people. My second tour covered Adana, Gaziantep, 

tour to the Balkan countries including Bosna Herzegovina, Serbia, 
Macedonia and Kosovo. The Balkan people displayed great interest in 
the exhibitions opened in Sarajevo, Prizren, Skopje and Novi Pazar. 
What inspires you the most?
Certainly Anatolia. I’m proud to be a child of Anatolia where the 
philosophies of personalities and art are kneaded together and to pay 
my dues to this land, I not only try to bring a new meaning to art but 
also encourage our youth to take it up.

 RÖPORTAJ / INTERVIEW:  NURAN TÜRKÖZ

Hem bir sanatçı hem de bir emniyet müdürü olarak 
gençlerle iletişime geçmeyi oldukça önemsiyorsunuz. 
Bu bağlamda yakın zamanda gerçekleşecek sergi 
turnesi projenizden bahseder misiniz?

Geçtiğimiz yıl da sergi turneleriyle oldukça yoğun 
geçmiş…

Eserlerinizde nelerden ilham alıyorsunuz?

“GENÇLERE ROL MODEL 

TREND / Hotwire
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Smokin alışverişlerinizde geçerli 100 TL indirim çeki kazanmak için karekodu taratın

SMOKİN BİR KEZ ALINI R
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soul 
ve blues

elektro-pop Afro-beat 
rap

twitter.com/birlikte_guzel 
bigburn.istanbul

DAYS OF UNINTERRUP TED  
MUSIC IN ISTANBUL

soul and blues 

 Afro-beat 

rd
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Spiritüel Seyahat
Mistik sesleri müziğine en yakışan şekilde 
taşıyan Alman asıllı DJ Rey&Kjavik, Zorlu PSM’de 
dinleyenleri spiritüel bir seyahate çıkarıyor. 
2015 ve 2016’da “festivallerin festivali” olarak 
adlandırılan Burning Man’de sahne aldıktan sonra 
ilk bestesi “Playa Sunset”i yayınlayan, Avrupa’nın 
önde gelen festivallerinde yer alan ve çoğunlukla 
kendi yaptığı vokalleriyle dinleyicilerin zihnine 
ve kalbine giren Rey&Kjavik, 5 Temmuz’da Zorlu 
PSM %100 Studio’da dinlenebilir.

2001 yılında kurulan ve 2009 yılında ilk 
albümleri “Tall Poppy Syndrome”u yayınlayan 
Norveçli progresif metal grubu Leprous, çarpıcı 
şarkı sözleri ve melankolik atmosferiyle dikkat 
çekiyor. Stereotiplere sığmayan tarzı, melodik 
vokalleri ve poliritmik çizgisiyle dinleyicilerin 
hafızasına kazınan grup, albüm yapım sürecini 
“müziği yaratmanın tartışılmaz bir güzelliği 
var, hareket hiç bitmiyor” diye tanımlıyor. Son 
albümü “Malina”da da bu bitmeyen hareketliliği 
yansıtan Leprous, 12 Temmuz’da Zorlu PSM 
%100 Studio’da müzikseverlerle buluşuyor.Spiritual Journey

Blending mystical sounds with his own music 
most befittingly, German DJ Rey&Kjavik is taking 
its listeners on a spiritual journey at Zorlu PSM. 
Releasing his first composition “Playa Sunset” 
after taking the stage in 2015 and 2016 Burning 
Man, “the festival of festivals” and also those 
noteworthy festivals in Europe and getting 
ingrained in the hearts and the minds of the 
listeners with his own vocals Rey&Kjavik will be at 
PSM %100 Studio on July 5.

Unorthodox
Coming together for the first time in 2001 
and releasing their first album “Tall Poppy 
Syndrome” in 2009, the Norwegian progressive 
metal band, Leprous draws the attention with 
its striking lyrics and melancholic melodies. 
Getting inscribed in the memory of its listeners 
with its unconventional style, melodic vocals 
and polyrhythmic sound, the band defines 
the making of an album as, “there is an 
indisputable beauty to creating music, you are 
always in motion.” Reverbrating this never-
ending motion in their last album, “Malina”, 
Leprous will meet music lovers at Zorlu PSM 
%100 Studio on July 12.

TREND / Hotwire

zorlupsm.com

Zorlu PSM is hosting Glenn Hughes, 
the former bass player and soloist of the 
legendary band Deep Purple, who millions 
recognize as the “sound of rock”. A member 
of the Rock and Roll Hall of Fame and 
the soloist of Black Country Communion, 
Glenn Hughes is accompanied by Soren 
Anderson on the guitar, Jesper Bo Hansen 
on the keyboard and Fernando Escobedo 
on the drums. A tribute to Deep Purple, 
the most impressive rock band of an era 
considered to be the pioneer in hard rock 
and heavy metal,  “Glenn Hughes Performs 
Deep Purple Classics Live” performance 
can be seen on Zorlu PSM Turkcell stage 
on July 11.

DEEP PURPLE’A 
ÖVGÜ: GLENN 
HUGHES PERFORMS 
DEEP PURPLE 
CLASSICS LIVE 

rock

solisti olan Glenn Hughes’a gitarda Soren 
Anderson, klavyede Jesper Bo Hansen ve 

Hard rock ve heavy metalin öncüsü 

11 Temmuz’da Zorlu PSM Turkcell 
Sahnesi’nde izleyebilirsiniz.
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Türkiye’nin ilk sürdürülebilir müzik 

düzenleniyor. Dünyadaki büyük 

 rock
ve aktivist

twitter.com/festtogether

UNTRACE ABLE FUN!  

the stage are Bob Geldof, the 

TREND / Hotwire

Son Feci Bisiklet

Mor ve Ötesi

Bob Geldof

Kimbra

Sophie Hunger



Antalya

FinikeKaş

Marmaris

Çeşme

Midilli
Ayvalık

Yalova

Fenerbahçe&Kalamış

Kuşadası

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

BODRUM’DA  

biletix.com

MUSICAL NIGHTS IN B ODRUM

Festival kültürünü kamp keyfiyle 
harmanlayan Bizim Fest Zeytinli, bu yıl  
25-28 Temmuz tarihleri arasında 
Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı 
Zeytinli Dalyan Sahili Altınkum Plajı’nda 
düzenleniyor. Edis, Zakkum, Anıl Piyancı, 
Aylin Aslım, Redd, Sagopa Kajmer, Yüksek 
Sadakat, Kurtalan Ekspres ve Ahmet Aslan 
da dâhil ünlü isimlerin yer aldığı konser 
programı aynı zamanda pek çok sürpriz 
etkinlikle dolu. Müzik dinlerken denizin, 
kumun ve güneşin tadını çıkarmak 
isteyenler festivali ajandasına not edebilir.
biletix.com

Festival at the  

Blending festival culture with camping, 
Bizim Fest Zeytinli is held at the 
Altınkum Beach on the Zeytinli Dalyan 
Shore of Edremit borough of Balıkesir 
on July 25-28 this year. Featuring 
musicians such as Edis, Zakkum, Anıl 
Piyancı, Aylin Aslım, Redd, Sagopa 
Kajmer, Yüksek Sadakat, Kurtalan 
Ekspres and Ahmet Aslan the concert 
program also has many surprise 
activities. Those who would like to enjoy 
the sea, the sand and the sun as they 
listen to music can jot down the dates 
to the calendars.  
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TREND / Hotwire

Teatro del Silenzio

andreabocelli.com    

B O C EL LI IN  TH E 
THE ATRE  OF 
SILENCE!

Teatro del Silenzio
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan BOLOGNA’ya haftanın HER 
günü her şey dâhil 74,99 USD’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to BOLOGNA from İstanbul Sabiha Gökçen Airport with 
Pegasus’ DAILY flights; all-inclusive prices start at 74,99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

Bologna’dan Lajatico’ya araçla yaklaşık 2,5 saatte ulaşabilirsiniz. 
From Bologna, you can get to Lajatico with a 2.5 hour car ride.





SURFACE EXCAVATIONS 

“Gelecek kuşaklar orman yok demesin” sloganı 
ile projeler gerçekleştiren Ege Orman Vakfı, 
bireysel ya da kurumsal uçuşlarda ortaya çıkan 
karbon salınımını fidan dikerek telafi etmeyi 
öneriyor. Vakfın internet sitesine eklenen 
“Karbonsuz Uçuş” bölümü ile doğaseverler, 
gerçekleştirdiği uçuşlar için açığa çıkan karbon 
salınımını hesaplayarak, telafisi için dikilmesi 
gereken fidan sayısını öğrenip vakfa bağışta 
bulunabiliyor. Sonrasında ise bağış yapanlara 
Ege Orman Vakfı tarafından “Karbonsuz Uçuş 
Sertifikası” gönderiliyor.
egeorman.org.tr

Neutralize your  
Carbon Footprint
The Aegean Forest Foundation that brings 
projects to life with “So That Future Generations 
will not say, ‘There are no forests left’” slogan, 
offers to neutralize the carbon emissions brought 
about by aviation. With the “Carbon Free Flight” 
part added to the website of the foundation, 
nature lovers can measure the carbon emitted 
in the flights they take and learning the number 
of saplings required to recompense for it, can 
make donations to the fund accordingly. The 
donation makers receive “Carbon Offsetting Flight 
Certificate” from the Aegean Forest Foundation.
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TREND / Hotwire
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Fête des Vignerons

National Geographic
New York 

Times The Guardian

fetedesvignerons.ch

VINE GROWER S 
FE STIVAL IN VEVEY 

Fête des Vignerons

National Geographic 
New 

York Times  The Guardian

TREND / Hotwire

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

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

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

Cenevre kentinden Vevey’e yaklaşık 1 saatlik tren yolculuğu  
ya da kara yoluyla ulaşabilirsiniz.

You can get to Vevey with a one hour train or car ride from Geneva.
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WHIC H  ON E  I S  
YO UR C IT Y?

 HAZIRLAYAN / COMPILED BY:  HANDE ÇETİN ONGUN

[  K Ü R Ş AT  B A Ş A R  -  V E N E D İ K / V E N I C E  ]

Venice is favoured by many 
a traveller, however, it is a 
peculiarly different experience for 
an author and artist to pay a visit 
to this city. I highly recommend 
steering your course towards this 
place at the start of spring, if 
you are not planning to join the 
carnival held in February…

Venedik’te, suların 
içindeki bu masal 
kentinde bir maskeli 
baloda zaman 
geçirmek, eski bir 
Shakespeare oyununa 
katılmak gibi… Kente 

bir saat uzaklıktaki Verona’da Jüliet’in Evi’ni (Casa di 
Giulietta) görmek de bu hissiyatınızı pekiştiriyor.

Spending time at a masquerade in this fairytale 
city built over waters feels like taking part in an old 
Shakespearean play… The House of Juliette (Casa 
di Giulietta) in Verona reinforces this feeling, and it 
is only an hour away from the city.

Venedik, bir gezginin 
rota düşünmeden 
dolaşacağı 
sokaklarla doludur. 
Kentte yürüyerek 
keşfedeceğiniz bir sürü 
güzellik bulunuyor. Ara 

vermek istediğinizde ise Teatro La Fenice’nin hemen 
yanında yer alan Antico Martini lokantasında deniz 
ürünleri yiyebilir, ünlü Harry’s Bar’a gidip keyifli bir 
akşamüstü geçirebilirsiniz. 

Venice is full of streets where a wanderer can strut 
around without having to plan out a route. There 
are many enticements you can discover by walking 
in the city. When you want to take a break, you can 
have seafood at Antico Martini, the restaurant right 
beside Teatro La Fenice, and enjoy your afternoon 
by paying a visit to the famous Harry’s Bar.

Venedik’te kuşkusuz vaporettolarla bütün kanalı 
geçip kentin olağanüstü mimarisini izlemek çok 
keyifli ama gondol yolculuğu da dar kanallar 
arasında sizi farklı dünyalara götürüyor. Elbette 
San Marco Meydanı’na, Çan Kulesi’ne herkesin yolu 
düşecektir. Bense arka sokakları dolaşmanızı, küçük 
kiliselere girmenizi tavsiye ederim çünkü buralarda 
sürpriz lokantalarla ya da beklenmedik konserlerle 
karşılaşabilirsiniz. 

In Venice, it’s a joy to behold the extraordinary 
architecture of the city while traversing through the 
whole canal with the vaporettos. However, riding a 
gondola around narrow channels also takes you to 
other worlds. Almost everyone visits the San Marco 
Square and the Campanile. But I would recommend 
you stroll around the back streets and enter into 
the basilicas for there you may surprisingly come 
across restaurants and unexpected concerts. 

TREND / Hotwire
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“ISTANBUL IS A FASCINATING CITY”
It is quite challenging to adapt to a new city. We had a conversation 
with Samantha Johnson, the British sports speaker of TRT World, who 
has been living in Istanbul for the last three years, on her life and career.

You have been in sports broadcasting for a long time. How did you come to 
reside in Istanbul?
A former colleague recommended me to TRT World, and I was ready 
for a new challenge in my life. I had outgrown the UK and I knew I 
wanted more for my life. And when I saw pictures of Istanbul, I fell in 
love. I had to take my chance. I initially said I’d stay for a year… three 

city and the country, I became a lot happier. As a woman, I think it’s 

In an industry dominated by men, what sorts of challenges did you have to 
face when making a name for yourself?
I am aware that I am the only female member on the sports team, but 
the only thing I can do is prove my worth through my work and my 

only in Turkey, but I have a fantastic network of women worldwide in 
the sports industry.
You have been living in Istanbul for over three years now. What do you like 
about the city the most and which are your favourite places?
Istanbul is fascinating and full of surprises. Just when you think you 
explored it all, you hit another hidden treasure. I really like my life 

to stroll around in those streets; it’s quite a lively place. My sports and 
exercise program is crucial in my routine. The people at the gym have 
literally become my family, they are key to making me feel at home 
in Istanbul. Well, I can’t do without going on walks by the Bosphorus 
and jogging in the Maçka park, of course…

 RÖPORTAJ / INTERVIEW:  HANDE ÇETİN ONGUN

Uzun zamandır spor yayıncılığı yapıyorsunuz. Yolunuz 
İstanbul’a nasıl düştü?

hissediyorum.    
Erkeklerin ağırlıkta olduğu bu sektörde bir kadın olarak 
kendinizi var ederken zorluklarla karşılaştınız mı?

Üç yılı aşkın süredir İstanbul’da yaşıyorsunuz. Kentin 
özellikle hangi yönlerini ve bölgelerini seviyorsunuz? 

çok önemli. Spor salonundakiler ailem gibi oldu, 

TREND / Hotwire
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EPIC BLUE SWIMRUN  

race.meridianadventures.com

E P I C  B LU E  S W I M RU N  I N  T U R K E Y  
F O R  T H E  F I R S T  T I M E

 

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 
bu yıl 31. kez, 21 Temmuz tarihinde düzenlenen 
Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda 
kulaçlar Kanlıca’dan Kuruçeşme’ye doğru 
atılıyor. 51 ülkeden 4 bin yüzücünün başvurduğu 
yarışmaya Rusya, Ukrayna ve Birleşik Krallık da 
dâhil pek çok ülkenin yoğun ilgisi bu yıl da devam 
ediyor. Öte yandan bu yıl ilk defa Endonezya, 
Umman, Pakistan, Peru ve Filipinler’den 
yüzücüler de iki kıta arasında kulaç atmak için 
başvuruda bulundu. Dünya Açık Su Yüzme Birliği 
(WOWSA) tarafından 2016’da dünyanın en iyi 
açık su yüzme yarışı seçilen spor etkinliğinde 
Boğaz’ı geçecek en genç yüzücü 14 yaşında, 
en yaşlı yüzücü ise 89 yaşında. Asya kıtasından 
Avrupa kıtasına doğru yapılan yarış için Boğaz bir 
günlüğüne gemi ve tanker geçişlerine kapatılıyor.
bogazici.olimpiyatkomitesi.org.tr

Crossing The Istanbul Strait 
With Strokes
In the 31st Samsung Bosphorus Cross-
Continental Swimming Race to be held on 
July 21 organized by the National Olympic 
Committee of Turkey (NOCT), swimmers will 
strike out from Kanlıca to Kuruçeşme. Countries 
like Russia, Ukraine and the U.K. continue to 
show great interest in the competition to which 
4 thousand swimmers from 51 countries 
applied. On the other hand for the first time, 
swimmers from Indonesia, Oman, Pakistan, 
Peru and the Philippines also applied for this 
cross-continental race. Declared as the best 
open water swimming race by World Open 
Water Swimming Association (WOWSA) in 2016, 
the youngest swimmer to cross the Bosporus 
is 14 and the oldest is 89. The strait is closed 
to vessel and tanker passage on the day of the 
competition held between the Asian 
and the European continents.
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Madam Amati

arasyayincilik.com

MADA M E A MATI

Madame Amati 

TREND / Hotwire

Yazar ve sağlıklı yaşam koçu Ece 
Vahapoğlu, beden dilini doğru kullanma, 

yoga, meditasyon ve nefes egzersizleri ile 
beslenme tüyoları sayesinde tüm kadınların 

içinde gizli duran dişil enerjiyi ortaya 
çıkarabileceğini anlatıyor. Vahapoğlu ayrıca, 

kadınların hem iş hem de özel hayatında 
kendisine farklı bir yol çizmesinin yöntemini 

de aktarıyor. 
destekdukkan.com

Awaken The Feminine in You
Author and well-being coach Ece Vahapoğlu tells 

us that all women can unleash their dormant 
feminine energy with her tips on using correct 

body language, practicing yoga, meditation 
and breathing exercises along with following a 
healthy diet. Vahapoğlu also relays the ways in 
which women can set themselves a different 

course both in their private and business lives. 

Yazar Murat Tuncel, birçok efsaneye 
gönderme yaptığı tarihi romanında, 
İstanbul’da ve Anadolu’da pek çok iç 

çekişmenin yaşandığı bir dönemde yolları 
kesişen iki kahramanı; bir Ermeni beyinin 
kızına âşık olduğu için babası tarafından 

sürgüne gönderilen Beyreoğlu Yarosman ile 
Gelibolu’dan İstanbul’a gelen yeniçeri Bilal’in 

öyküsünü sürükleyici bir dille anlatıyor. 
elfenedunya.com

Inanna
In his historical book in which he references 

many legends, author Murat Tuncel relays the 
story of two heroes whose ways intersect in 
a time of civil unrest that rages in Istanbul 

and Anatolia: Beyreoğlu Yarosman, sent on an 
exile for having fallen for the daughter of an 

Armenian Bey and Janissary Bilal who comes 
from Gallipoli to Istanbul in a surprisingly 

engrossing manner. 
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COLETTE

Willy

COLET TE

Willy

Hakan Kurşun’un yönettiği ve 
Furkan Palalı, Megumi Masaki, 
Burhan Öçal ile Beyzanur Mete’nin 
rol aldığı “Yuvaya Dönüş”, İran-Irak 
Savaşı’nın sürdüğü 1985 yılında 
geçiyor. O dönemde Tahran’dan 
Türkiye’ye getirilen 215 yolcu 
arasında Keiko adlı Japon bir 
genç kadın vardır. Keiko ile Türk 
Büyükelçiliği’nde görevli Üsteğmen 
Zafer birbirine âşıktır. Keiko’yu 
uçağa yetiştiren Zafer, onun 
hamile olduğunu bilmez. Keiko ise 
yıllar sonra öldüğünde, ardında 
kızı Yumi’ye gerçeği anlatan bir 
mektup bırakır ve Yumi de babasını 
aramak için Türkiye’ye gelir. 
Film, 12 Temmuz’dan itibaren 
beyazperdede.

Returning Home
Directed by Hakan Kurşun, starring 
Furkan Palalı, Megumi Masaki, Burhan 
Öcal and Beyzanur Mete, “Returning 
Home” depicts a story passing in 
1985. As the Iran-Iraq War keeps 
raging on, among the 215 passengers 
evacuated from Tehran and are 
brought to Turkey, there was a young 
Japanese woman named Keiko. Keiko 
and Zafer, a first lieutenant, working 
in the Turkish Embassy, are in love. 
Getting Keiko on board at the last 
minute, Zafer is in the dark about 
her pregnancy. And when Keiko dies 
years later, she leaves a letter to her 
daughter Yumi, relaying her the truth. 
Thus begins the Yumi’s journey to 
Turkey in search of her father. The 
movie will be in theatres on July 12.

Tolkien
Dünya edebiyatının seyrini değiştiren 
ve sinemaya da büyük bir ilham 
kaynağı olan J.R.R. Tolkien’in (1892-
1973) dostlukları, savaş deneyimleri 
ve Orta Dünya’yı şekillendirdiği 
zamanlar, “Tolkien” filminin odağında 
yer alıyor. Anglo-Sakson Dili ve 
Edebiyatı alanında uzman olan 
İngiliz yazar, şair ve filolog Tolkien’in 
en önemli eserleri arasında Hobbit, 
Yüzüklerin Efendisi ve Silmarillion 
gibi fantastik kurgular bulunuyor. 
Yazarın ilk gençlik yıllarına odaklanan 
filmin yönetmen koltuğunda Dome 
Karukoski otururken Tolkien’i de 
Nicholas Hoult canlandırıyor. “Tolkien”, 
5 Temmuz’dan itibaren sinemalarda.

Tolkien
The movie “Tolkien” focuses on J.R.R. 
Tolkien (1892-1973) who changed 
the course of world literature and 
presented a great source of inspiration 
for the cinema, his friendships, war 
experiences and the times he shaped 
the Middle Earth. It features fantastic 
fiction, excerpts from The Hobbit, 
Lord of the Rings and Silmarillion 
penned by the British author, poet, 
and philologist specializing in Anglo-
Saxon Language and Literature. 
Turning a keen eye on the youth of the 
author, the movie is directed by Dome 
Karukoski, and Tolkien is portrayed 
by Nicholas Hoult. “Tolkien” will be in 
theatres as of July 5.
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GÖRGÜ, NEZAKET VE  

doganegmont.com.tr

G O O D MA N N ER S,  KIND NE S S AND THE RIGHT 
AT T I T U D E  C LU B

Her Güne Bir Oyun ile tanıdığımız Itır Arda, 
Aheste - Gariplikler Adası’nda, oyunbaz 
bir denizcinin teknesiyle sürüklendiği 

garip bir adada başından geçen ilginç ve 
komik olayları anlatıyor. Çizimleri Zeynep 

Özatalay’a ait olan kitap, dokuz yaş ve üzeri 
okuyuculara hitap ediyor.

tudem.com

Tardy – Island Of Peculiarities
Itır Arda, the writer of A Game for Each Day, now 

relates us the interesting and comical events 
that a playful seaman faces in Tardy – Island of 
Peculiarities he was dragged to with his boat. 

Illustrated by Zeynep Özatalay, the book appeals 
to readers age 9 and over.

Bir “Dünya Mirası” olan Göbeklitepe’nin 12 
bin yıllık tarihi ve kültürel dokusu, bu kitapta 

minik Dize’nin hayal gücüyle birleşiyor ve 
ortaya birbirinden eğlenceli oyunlar çıkıyor. 

Lider Hepgenç tarafından kaleme alınan 
kitabın çizimleri Sezen Aksu Taşyürek’in 

imzasını taşıyor.
abmyayinevi.com.tr

Göbeklitepe Game Park
In this book, 12 thousand-years-old 
historical and cultural contexture of 

Göbeklitepe, a “World Heritage” is combined 
with the imagination of little Dize to form 

many fun games. Penned by Lider Hepgenç, 
the book is illustrated by Sezen Aksu 

Taşyürek.

TREND / Hotwire



SİLİP GEÇMEK BU KADAR KOLAYSA BİZDEN BİLİN.

Marshall Sil-Pak Sıradan boya

K®’

NASILSA VAR SİL-PAK, 
İYİ Kİ VAR SİL-PAK!
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The adventures of the little nomad girl 
Maysa and her shepherd friend Bulut are 
now coming to the stage from the silver 

screen. The musical play relays values such 
as friendship, love of nature and animals in 
an entertaining way. “Maysa and Bulut” can 
be seen at Bornova, Izmir Ayfer Feray Open 
Air Theatre on July 16, and Ayvalık, Balıkesir 

Amphitheatre on July 18.

Lilli can speak with animals. OLearning 
that a smuggler kidnapped Ronni, the 
baby elephant in the zoo, Lilli embarks 
on an adventure to save Ronni with her 
classmate Jess. Directed by Joachim 

Masannek, “Little Miss Doolittle” arrives 
in theatres on July 5. 

Televizyondan Tiyatroya
Küçük yörük kızı Maysa ile yakın arkadaşı 
çoban Bulut’un maceraları, televizyondan 

tiyatro sahnesine taşınıyor. Müzikal 
oyun; dostluk, doğa ve hayvan sevgisi 

gibi değerleri çocuklara eğlenceli bir dille 
anlatıyor. “Maysa ve Bulut” 16 Temmuz’da 

İzmir Bornova Ayfer Feray Açıkhava 
Tiyatrosu’nda, 18 Temmuz’da ise Balıkesir 

Ayvalık Amfitiyatro’da izlenebilir.
biletix.com

11 yaşındaki Lilli hayvanlarla 
konuşabiliyor. Bir kaçakçının hayvanat 

bahçesindeki bebek fil Ronni’yi kaçırdığını 
öğrenen Lilli, sınıf arkadaşı Jess ile 
birlikte Ronni’yi kurtarmak için bir 

maceraya atılıyor. Joachim Masannek’in 
yönettiği “Sevimli Dostlar”, 5 Temmuz’da 

vizyona giriyor. 

From TV to the Stage

The Adventure Starts

SUMMER WORKSHOP S 
FROM THE PERA MUSEUM

Stop-Motion Lavi

peramuzesi.org.tr

TREND / Hotwire
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Denizden Lezzetler  

Alaçatı’nın popüler noktalarından Viento Otel’in içinde 
hizmet veren Sota Alaçatı, oldukça zengin bir deniz 
mahsulleri menüsüne sahip. En çok tercih edilen lezzetleri 
arasında vongole (kum midyesi), afrodizyak tepsileri, 
langusta (kıskaçsız ıstakoz), karavida (kerevit), yengeç ve 
istiridyenin yer aldığı mekân, öğle ve akşam olmak üzere iki 
farklı menüyü misafirlerine sunuyor. Ege yöresinden özel 
mezelerin de servis edildiği Sota Alaçatı, tüm hafta boyunca 
12.30-00.30 saatleri arasında açık.
sotaalacati.com

Delights From The Sea At  

One of the popular joints of Alaçatı and 
serving in Viento Otel, Sota Alaçatı presents 
quite a rich seafood menu. Featuring 
favourite dishes such as vongole (sand 
mussel), aphrodisiac trays, languoste, and 
crayfish, the venue presents its guests 
with two different menus for lunch and 
dinner. Serving the special mezes of the 
Aegean, Sota Alaçatı is open 12.30-00.30 
throughout the week.
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’de, 

G REE N  BE A N S SAL AD W ITH 
TARHA NA  C H I P S

 and , 

Malzemeler
250 gr taze fasulye,
2 kaşık zeytinyağı,  
5-6 Konya tarhana cipsi,
3 kaşık küçük soğan (ince kıyılmış), 
1 Samandağ acı biberi
(ince kıyılmış)

1 kaşık üzüm sirkesi,
1 kaşık maydanoz
(ince kıyılmış),
2 kaşık limon suyu,
2 kaşık zeytinyağı,
1 kaşık kişniş (ince kıyılmış)

250 gr fresh beans,
2 tbsp. olive oil,
5-6 Konya tarhana chips,
3 tbsp. of small onions
(thinly chopped),
1 Samandağ chili pepper
(thinly chopped)

Sauce
1 tbsp. grape vinegar,
1 tbsp. of parsley
(thinly chopped),
2 tbsp. lemon juice,
2 tbsp. olive oil,
1 tbsp. coriander (thinly chopped)

Fasulyelerin kılçıklarını ayıklayın 
ve yaklaşık 15 dakika haşlayıp 
süzün. Acı pul biber ve 
zeytinyağı sürdüğünüz 
tarhana cipslerini 180 °C 
sıcaklıktaki fırında 10 
dakika kızartın. 

Sosu hazırlamak için üzüm 
sirkesi, limon suyu, kişniş ve 
maydanozu iyice çırpın.

Zeytinyağını azar azar 
ekleyip çırpmaya devam 
edin. Sosu, fasulye ve 
soğanların üzerine dökün. 
Tarhana cipsleriyle servis 
edin.

Destring the beans and boil them 
for 15 minutes, drain well. 

Roast the tarhana chips 
basted with olive oil 
and sprinkled with chili 
pepper in 180 °C oven 
for 10 minutes. 

To prepare the sauce, 
whisk grape vinegar, 

lemon juice, coriander and 
parsley and slowly add 

olive oil whilst whisking. 

Drizzle the sauce over 
the beans and onions. 
Serve with tarhana 

chips.

ş), 



asteriahotels.com

ASTERIA 
C L U B  -  B E L E K

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

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

ASTERIA 
B O D R U M  R E S O R T
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[ F U N DA  E RY İ Ğ İ T ]

“STORIES SHOULD NOW BE ROUTED BY WOMEN…”

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: HANDE ÇETİN ONGUN 

“Fotoğraf 51” bu sezon hem konusu hem de kazandığı 
ödüllerle dikkat çekti. Projeden kısaca bahsedebilir 
misiniz?

Canlandırdığınız Rosalind Franklin, erkek egemen bir 
dünyada var olmaya çalışan ama hakkının yenmesinden 
kaçamayan bir bilim insanı. Sizce Rosalind nasıl bir kadın?

Onun kurgusal bir karakter değil, gerçek bir kişi olması, 
hazırlığınızı ve performansınızı nasıl şekillendirdi?

“Photograph 51” stirred quite an interest with both its 
subject matter and the awards it got. Can you tell us about 
the project a little bit?

Rosalind Franklin you portrayed is a scientist that strives 
to exist in a male-dominated world but still cannot 
escape unfair treatment. To you, what type of a woman is 
Rosalind?

How did she being a real person, not a fictional character, 
shape your preparation and performance?

PORTRE / Portrait
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Siz bir kadın ve bir sanatçı olarak kendi çalışma 
ortamınızdaki kadın-erkek dengesini ve 
hakkaniyeti nasıl değerlendiriyorsunuz?

Daha önce “Sessizlik” oyunuyla, bu yıl da 
“Fotoğraf 51” ile pek çok ödül aldınız. Ödüller sizin 
için nasıl bir anlam ifade ediyor?

As a woman and an artist, what is your appraisal of 
the men-women balance and equity in your work 
environment?

PORTRE / Portrait

“Beni en çok etkileyen 

büyülü atmosferiyle 

“Among the destinations that left an impression 
on me, the most comes Mardin with its 
enchanting atmosphere, Southern France for 
relaxation, Barcelona for entertainment and 
Iceland for its nature.”

“MUTFAKTA 

Bir röportajınızda “Oyuncu 
olmasaydım aşçı olurdum” 

demişsiniz. Özellikle 
yemeklerini yapmayı 

sevdiğiniz bir mutfak var mı?
Aslında sadece aşçı değil de 
dansçı ya da solist de olmak 
isterdim. Yapmayı sevdiğim 
şeyler bunlar ve bu yüzden 

de meslek olarak aklıma 
ilk bunlar geliyor. Yemek 
konusunda acı, sakatat 

ya da böcek olmadığı 
sürece, her yemeği tatmayı 
seviyorum. Yemek yapmaya 

gelince, özel bir tercihim 
yok. Mutfakta geçirdiğim 

zamanı çok seviyorum.

“I LOVE SPENDING 
TIME IN THE KITCHEN” 

In an interview, you had 
said, “If I did not end up 
as a player I would be a 

cook.” Is there a cuisine the 
recipes of which you prefer 

to make?
Not only a cook but I would 

also want to be a dancer 
or a singer. These are 

the things that I love and 
for that, these come to 

my mind as professions. 
As for food, I love eating 
everything as long as it’s 
not too hot, offal or bugs. 
When it comes to cooking, 
I don’t have a particular. I 
love spending time in the 

kitchen.
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Netflix’in “Hakan: Muhafız” projesinin üçüncü 
sezonunda siz de yer alacaksınız. Teklifi kabul 
etmenizde ne etkili oldu?
Bana teklif edilen Nisan karakteri çok 
ilgimi çekti. Tabii, dünyada pek çok 

oldu. 
Yurtdışında dijital platformlar, oldukça büyük 
prodüksiyonlara da imza atıyor; sadece diziler 
için değil, film yayıncılığı için de alternatif bir 
mecra haline geliyor. Bu platformların avantajlı 
yönleri neler?

memnunum. TV dizilerinden çok daha 

dijital platformlarda. 

There should be more women employees on 

different take on life, it is so clear. Better jobs 
will come to the fore for sure, depending on 
how well these two outlooks counterbalance 
one another and get attuned. 
You received many awards last year with 
“Silence”, and with “Photograph 51” this year. 
What do awards mean to you?

Being admired and appreciated is thrilling, 
for sure, but that’s about all. It does not last 
long. It does not feel like I deciphered the 
role and successfully portrayed it, my effort to 
understand the character continues. In short, 
I really do not care much about awards. 
You will be taking part in the third season of the 
Netflix series, “The Protector” project. What 
made you take up the offer?
I was offered to play Nisan, a character 
which highly intrigued me. And being able to 

Abroad, digital platforms affix signatures to 
quite big productions too; they become an 
alternative medium not just for series but 
movies as well. What are the advantages of 
these platforms?
I wouldn’t know anything about the 
production budgeting but I’m pretty pleased 
with our working conditions. They are better, 
more reasonable and humane, than those 

those dramas repeating one another full of 

 

BOL ÖDÜLLÜ 
YAPIM

Anna Ziegler’in yazdığı, Hira 
Tekindor’un çevirdiği ve 

Çağ Çalışkur’un yönettiği 
“Fotoğraf 51” oyunundaki 
rolüyle Funda Eryiğit, 23. 

Yapı Kredi Afife Tiyatro 
Ödülleri, 24. Sadri Alışık 
Tiyatro Ödülleri, Tiyatro 

Eleştirmenleri Birliği 
Ödülleri ve XIX. Direklerarası 

Seyirci Ödülleri’nde Yılın 
En Başarılı Kadın Oyuncusu 
seçildi. Çağ Çalışkur, Afife 

Tiyatro Ödülleri’nde Yılın En 
Başarılı Yönetmeni ödülünü 

alırken, Direklerarası 
Seyirci Ödülleri’nde En İyi 

Prodüksiyon “Fotoğraf 51” 
oldu.

AN ACCLAIMED 
PRODUCTION

With her role in “Photograph 
51” written by Anna Ziegler, 
translated by Hira Tekindor 

and directed by Çağ Çalışkur, 
Funda Eryiğit received the 

Best Actress Awards in 
the 23rd Yapı Kredi Afife 

Theatre Awards, 24th Sadri 
Alışık Theatre Awards, 

Theatre Commentators 
Association Award and 19th  

Direklerarası Spectators 
Awards. Whilst Çağ Çalışkur 
got the Best Director Award 
in the Afife Theatre Awards, 

“Photograph 51” got the 
Best Production Award in 

the Direklerarası Spectators’ 
Awards.







Temmuz / July  2019 _ PEGASUS 65 

Seyahat travel
TRAVEL NOTES FROM TURKEY AND THE WORLD
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Küçük Denizkızı / Little Mermaid
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Yeryüzündeki 
Cennet
BOZBURUN 
YARIMADASI

Heaven on Earth
BOZBURUN PENINSULA

 YAZI / TEXT: GÖKHAN KUTLUER

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

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

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

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

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

3700 
BOLPUAN
BOLPOINTS
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“En küçük bir ses bile sanki gök gürültüsü;  

D I
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DELPHIN
Imperial

DELPHIN
Palace

DELPHIN
Diva

DELPHIN
Be Grand

DELPHIN
Deluxe

BOTANIK
Platinum

BOTANIK
Hotel & Resort
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PREMIUM
SHOPPING CENTER OF 

ANTALYA

ARMANI EXCHANGE

BURBERRY

DECATHLON

GANT

GAP

HUGO BOSS

KOTON

LACOSTE

LC WAIKIKI

MANGO

MARKS&SPENCER

MASSIMO DUTTI

MEDIA MARKT

MICHAEL KORS

SEPHORA

SWAROVSKI

TOMMY HILFIGER

WEEKEND BY MAX MARA

ZARA

terracity.com.tr
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In Bozburun, you should first opt for seafood, of course. Specifically octopus and 
calamari are presented in the same quality and delicacy almost anywhere. To 
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in paradise with its irresistible landscape. The 

with one another, not with the beauty of the views 
they present but also the variety their cuisines 

restaurants and cafés lined side by side you can 

but also those going on safari tours. 

traditional living style in its villages. I already 

peninsula once again on the occasion of the 

gösterirler.

SEYAHAT /  Travel
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ISPARTA’DA
Lavanta Kokulu 
Bir Yaz

This beauty never compromises its elegance even when 

A Lavender 
Scented Summer in 
ISPARTA

 YAZI / TEXT: ASLI BORA 
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Lavanta Kokulu Köy

Lavender Scented Village

SEYAHAT /  Travel

YEREL TATLAR
Isparta, gerek bereketli 

toprakları gerek çok kültürlü 
geçmişiyle lezzetli bir 

mutfağa sahip. Isparta’ya 
kadar gelmişken altı kat 
yufkayla hazırlanan sini 

böreğinden, cızmana 
adı verilen ekmekten ve 

de yoğurt ve baklayla 
yapılan bakla boraniden 

yemeden dönmek olmaz. 
Kuyucak’ta bu lezzetlerin 

yanında içine lavanta giren 
tariflerle hazırlanmış tatları 

da denemek mümkün. 
Bunun için ilk durağınız 

Lavanta Kokulu Köy Kadın 
Girişimi Üretim ve İşletme 

Kooperatifi olabilir.  

Local Delicacies
Isparta has a pretty 

delectable cuisine due in 
part to its abundant land 

and in part its multicultural 
heritage. Having come all 

the way to Isparta, you can’t 
go back without tasting the 
sini bourek prepared from 

six folds of phyllo, the bread 
called cızmana and bakla 
borani that is made with 

yoghurt and broad beans. 
At Kuyucak, apart from 

these it is also possible to 
try delicacies that feature 
lavender. For that, our first 
stop can be the Lavender 
Scented Village Women’s 
Enterprise Production and 
Management Cooperative. 

Kuyucak Köyü’nde lavantadan elde edilen 

In Kuyucak Village, you can find out about what is produced from lavender first 
hand. Considering it’s quite commonly used in the cosmetic and perfume industries, 
you will come by a lot of these types of products. Drawing attention with its mild 
taste and nice aroma, lavender honey is one amongst the other products you can 
try in the region. 



Çağrı Merkezi: 0850 808 2 101       iletisim@a101.com.tr       www.a101.com.tr
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the starring part. Then it makes such a name 
for itself that Kuyucak Village becomes “the 
lavender scented village”. Getting a new lease 
on life with lavender, Kuyucak Village recovers 
in time with lavender production, and if truth 
be told, was reborn. Having more than 3000 
hectares planted with lavender Kuyucak 
Village becomes a land where the bees buzz 
and butterflies dance over the fields. Easier 
said than done, on this land that generates 
more than 90% of the lavender production of 
Turkey, approximately 500 tons of lavender 
are produced each year. 

Time to Harvest 
And when summer arrives, Kuyucak and its 
surroundings assume an air of festivity, for 
lavender starts to blossom in June and goes 
in full blooms in July. Dizzying scents and 
the colour purple reign in Kuyucak village 
for nearly 50 days. Lavenders enlacing the 
windows of the houses paint the village into 
an unprecedented tableau. For this wonder 
of nature that awakens the senses, from the 
moment when the purple flowers start to 
sway to their harvest in August, the length 
and breadth of the village turn into a festival 
ground. Wanderers, nature lovers, photography 
enthusiast and lovers rush in the village to get 
lost in the fields smelling of lavender. If you 
would like to drop by Isparta this summer, you 
can bear witness to the lavender harvest and go 
on a journey amongst the most beautiful shades 
of purple. 

gelir. Dile kolay, Türkiye’nin lavanta üretiminin 

giriyor. Evlerin pencerelerini saran lavantalar, 

SEYAHAT /  Travel

Çiçeklerle özdeş bir şehir 
olan Isparta, coğrafi açıdan 
da oldukça zengin. Isparta 

Göller Bölgesi, yaz aylarında 
mavi bir serinlik için ideal 

bir rota. Şeftali bahçeleriyle 
çepeçevre kuşatılmış Eğirdir 
Gölü de farklı kuş türlerine ev 
sahipliği yapması ve berrak 

sularıyla ziyaretçilerine 
yepyeni keşifler sunuyor. 
Eğirdir Gölü’nün uzantısı 

olan Kovada Gölü Milli 
Parkı ise biyolojik çeşitliliği, 

bisiklet parkuru ve kamp 
alanıyla tabiatla bir 

araya gelmek için birebir. 
Isparta’nın hayranlık 

uyandıran çehresinde yer 
alan Kızıldağ Milli Parkı 

da karaçamdan meşeye 
uzanan bitki örtüsüyle 

görülmeye değer. 

A Rendezvous  
with Nature

A city identified with flowers, 
Isparta is also quite rich in 
terms of its geography. In 
summer, the Lake Region 

of Isparta is the ideal 
course for the coolness of 
the blue. Surrounded all 

around by peach gardens 
Lake Eğirdir which hosts 

myriads of different species 
of birds presents brand new 
chances of exploration to its 
visitors with its clear waters. 

The extension of Lake 
Eğirdir, Lake Kovada is just 

the right spot for those who 
want to spend some time at 
the bosom of nature with its 
cycling track and camping 
area and the biodiversity 
it presents. With a flora 

ranging from oak to black 
pine trees, Kızıldağ National 
Park is worth seeing in the 
admiration evoking vicinity 

of Isparta. 
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Paleolitik Çağ’dan beri yerleşimin olduğu 
Isparta, çevresindeki kültürel varlıklarla da 

göz kamaştıran bir kent. Burdur’un Ağlasun 
ilçesinde yer alan ve Kuyucak Köyü’nden 

yaklaşık 40 dakikalık bir araba yolculuğuyla 
ulaşılabilen Sagalassos Antik Kenti, bölgede 
görülebilecekler arasında başı çekiyor. Antik 

dönemde Pisidia olarak bilinen bölgede yer alan 
kentte, ilk yerleşimin günümüzden 12.000 yıl 

öncesine kadar gittiği düşünülüyor. Orijinal yapı 
taşlarının neredeyse tamamının bulunabildiği 

anıtsal yapılara sahip bölge, iyi korunarak 
günümüze kadar ulaşabilmiş. UNESCO Dünya 
Mirası Geçici Listesi’nde bulunan antik kent, 

tiyatrosu ve Antoninler Çeşmesi ile öne 
çıkıyor. Isparta’da yer alan Adada Antik Kenti 
ise Roma ve Bizans devrinden izler taşıyan 
antik yürüyüş yolu, sarnıçları, tapınakları, 

tiyatrosu ve kamu binalarıyla zamanı unutturan 
bir başka önemli bölge. 

The Gem of the Region: 
The Ancient City of Sagalassos 
A settlement dating back to the Palaeolithic 
Age, Isparta is a city that dazzles also with 

the cultural heritage around it. Located at the 
Ağlasun borough of Burdur and at a 40-minute 
car ride distance from the Village of Kuyucak, 

the Ancient City of Sagalassos ranks at the 
top of the places to see in this region. Located 

in the area known as Pisidia in Antiquity, it’s 
considered as the first settlement that dates 
back 12.000 years. The region which features 
monumental structures almost all the original 
building blocks of which can still be found was 

well preserved and managed to make it to 
our day. Today, cited in the UNESCO Tentative 

World Heritage List, this ancient city comes to 
the fore with its theatre and Antonin Fountain. 

And the Ancient city of Adada in Isparta is 
another important location that can lead you 

to lose track of time with its ancient hiking 
track, cisterns, temples, theatre and public 

buildings featuring traces of Roman and 
Byzantine civilizations.



444 40 22Yalıkavak
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Anfa, Casa Branca, Darü’l-Beyza ya da Maison Blanche… 

 

Kent (Medine

Anfa, Casa Branca, Al-Dar al-Bayda or Maison Blanche… 

th

Medina
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KAZABLANKA
The Modern Face of Morocco
CASABLANCA

 YAZI / TEXT: HANDE ÇETİN ONGUN

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan KAZABLANKA’ya haftanın DÖRT günü her 
şey dâhil 199,99 USD’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

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

Haziran-Ağustos ayları arasında sıcaklıkların oldukça yüksek olduğu Kazablanka’yı 
Eylül’den itibaren ziyaret edebilirsiniz. Biletinizi ise şimdiden, 8 Temmuz itibariyle 

Kazablanka’ya uçmaya başlayacak olan Pegasus’tan alabilirsiniz.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

Considering that Casablanca is pretty hot in June-August, you can visit it as of 
September. However, you may get your ticket now from Pegasus Airlines that’ll 

start flying to Casablanca as of July 8. 
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SALZBURG

The City of  
Music and Splendour
SALZBURG

 YAZI / TEXT:  TÜRKAN DOĞAN
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Eski Kent merkezindeki 
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Kentin simgesi konumundaki Salzburg Katedrali, ilk olarak 
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The symbol of the city,  Salzburg Cathedral, which was first built in 767 and throughout the centuries was 
damaged many a time in fires, was renovated as per its original. One of the masterpieces of Baroque 

architecture with its statues, frescoes and dome, the cathedral was admitted to the UNESCO World Heritage List 
in 1997. It also had hosted the baptism ceremony of Mozart.

Salzburg Katedrali / Salzburg Cathedral





96 PEGASUS _
 
Temmuz / July  2019

SEYAHAT /  Travel

MODERN 
MERKEZ

Michelin Yıldızı’na sahip lüks 
gastronomi duraklarından 

Red Bull’un milyarder patronu 
Dietrich Mateschitz’in 
Salzburg Havaalanı’nın 

çatısına inşa ettirdiği cam 
kaplı Hangar 7’e kadar pek 

çok mekân, Salzburg’un 
tarihi olduğu kadar modern 

bir merkez olmasını da 
sağlamış. 3700 metrekarelik 

bir alan üzerine inşa edilen 
Hangar 7’de, 1200 ton 

çelik ve 280 ton özel cam 
kullanılmış. Mekânda, 2. Dünya 

Savaşı’ndan kalma savaş ve 
gösteri uçağı gibi özel hava 

araçları sergileniyor. Müzedeki 
ünlü restoran Ikarus ise özel 

tatlarıyla bir gastronomi 
merkezi. 

Modern Centre
From the Michelin starred 

luxury gastronomy stops to 
the glass covered Hangar  7 
of the Salzburg Airport built 
thanks to the sponsorship 
of Dietrich Mateschitz, the 
billionaire boss of Red Bull, 

many venues prove Salzburg 
to be a modern centre as 

much as one that is historic. 
Built over a 3,700 sqm area 
Hangar 7, was constructed 

with 1200 tons of steel 
and 280 tons of specially 

designed glass. Exceptional 
combat and demonstration 

aircrafts dating back to WWII 
are on display here. The 

famous Ikarus restaurant in 
the museum is a gastronomy 

centre with its specialities. 
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WWII, it sustained great damage. Even though the 
torture chambers of the castle remind one of the 
darkness of the Middle Ages, the Palace Museum 
and the splendid vista of the Alps relieve the feeling 
of dreariness.

Salzburg and Music 
Today, Mozart and classical music is the greatest 
source of tourism for Salzburg. Wolfgang Amadeus 
Mozart has walked these streets 250 years ago. In 

is the place where he grew up and the other is the 
one he lived after becoming famous. As you might 
derive from the crowds of tourists standing in 

of Hagenauer House on Getreidegasse no. 9 was 
the home of the genius child of Salzburg between 
1747-1773. In 1773, the family moved to the House 
on Makartplatz, known as the Mozart’s House 
today. In this house, you may see many belongings 
of Mozart’s everyday life including his piano. 
When we trace the trails of Mozart on the streets 
of Salzburg, we get to the elegant Mirabell Palace 
and the Gardens. Built in 1606 under the auspices 
of Prince-Archbishop Wolf Dietrich, the building 
was transformed into a legendary Baroque Palace 
in 1721 by Johann Lukas von Hildebrandt, the 

Salzburg ve Müzik 
Mozart ve klasik müzik, bugün Salzburg’un 

SEYAHAT /  Travel

Monchsberg Tepesi’nde yer 
alan Museum der Moderne’de 

Galerisi’nde ise Rembrandt, 

You may see the artwork of 
the last century in Museum 
der Moderne located on the 

can see the artwork of famous 
artists that shaped the 17th-
century art such as Rembrandt, 
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Throughout the Salzburg Festival featuring 199 performances for 43 days under 
the art directory of Markus Hinterhäuser, the notes of Mozart, Strauss, Handel and 
the Vienna Philharmonic Orchestra will echo in each and every corner of the city.

SEYAHAT /  Travel
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famous architect of the Belvedere Palace. With 

th
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With its historical beauties, local delights, 
canal and cycling tours, the green capital 
of Denmark is the ideal destination in 
Scandinavia for those who would like to 
run away from the hot of the summer.

THE  SE RE NE  C APITAL

COPENHAGEN
Kopenhag

  YAZI / TEXT: HANDE ÇETİN ONGUN
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Amalienborg Saray Kompleksi / Amalienborg Palace Complex
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Özerk Bölge: 
Christiania

1970’li yıllarda bir grup sanatçı 
ve hippi’nin kurduğu bu sıra 

dışı mahalle, kendi bayrağına 
sahip, özerk bir bölge. Kent 

merkezine yaklaşık yarım saatlik 
mesafedeki, etrafını grafitili 

duvarların çevrelediği, 34 hektarlık 
Christiania’da yaklaşık bin kişi 

yaşıyor. 

Autonomous Region: 
Christiania

This extraordinary neighbourhood 
set up by a group of artists and 

hippies in the 70s is an autonomous 
region that has its own flag. About 
half an hour distance to the town 
centre and surrounded by walls 
covered in graffiti, Christiania 

houses about a thousand people in 
34 hectares. 

Küçük  

Kibritçi Kız, Prenses ve Bezelye 
Tanesi, Karlar Kraliçesi de dâhil ünlü 

masallarıyla tanınan Danimarkalı 
yazar Hans Christian Andersen’in 

Küçük Denizkızı öyküsünden 
esinlenilerek yapılan ve kentin 
simgelerinden biri haline gelen 
heykel, Langelinie Limanı’nda 

ziyaretçilerini karşılıyor.

Little  
Mermaid

The statute built inspired 
by the Little Mermaid story 
of the Danish author Hans 
Christian Andersen, known 
for his famous fairy tales 

including The Little Match Girl, 
The Princess and The Pea, and 
Snow Queen greets its visitors 

at the Langelinie Port.

Viking Köyünden 

Danimarka’nın en büyük kenti olan 
Kopenhag, Zealand ve Amager 

adalarının üzerinde konumlanıyor. 
10. yüzyılda bir balıkçı köyü olarak 

kurulan yerleşim, zaman içinde 
giderek büyümüş ve 15. yüzyılın 

ortasında başkent yapılarak kraliyet 
ailesinin resmi ikametgâhı haline 

gelmiş.

From A Viking Village 
To Being The Capital

The biggest city of Denmark, 
Copenhagen is located on the 

Zealand and Amager Islands. Set 
up as a fishing village in the 10th 

century, this settlement has grown 
in time to become the official 

residence of the royal family after 
its declaration as a capital  

mid-15th century.

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

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

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

Nyhavn Limanı / Nyhavn Port
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Kanal  
Boyunda

Köklü bir yenilenme 
çalışmasıyla eski salaşlığından 

uzaklaşıp Kopenhag’ın en 
gözde noktalarından bir haline 

gelen Nyhavn Kanalı, suya 
cepheli rengârenk binaları, yan 

yana bağlanmış tekneleri ve 
enerjik kafeleriyle günün her 

saati oldukça hoş.

By The Canal
Shedding off its old derelict state 

with an entrenched attempt at 
renovation to become one of the 
most favoured neighbourhoods 
of Copenhagen, Nyhavn Canal is 

an appealing place all throughout 
the day with its buildings of all 

colour overlooking the canal, the 
boats tied side by side and lively 

cafés.

Bisiklet  
Cenneti

2025’te dünyanın ilk  
karbon-nötr başkenti olmayı 

hedefleyen Kopenhag, “bisikletle 
ulaşım” konusunda iddialı. Kent 

sakinlerinin yarıdan fazlası ulaşım 
için bu yolu tercih ediyor. Uzun 

bisiklet yolları ve yaygın kiralama 
imkânı sayesinde kenti pedal 

çevirerek keşfedebilirsiniz.

Rokoko  

Avrupa’daki Rokoko mimarinin 
en önemli örneklerinden olan 

Amalienborg Saray Kompleksi, 
sekizgen bir meydanın dört 
cephesinde yer alan farklı 

saraylardan oluşuyor. Kraliyet 
ailesinin 300 yıldır resmi konutu 
olan yapı, UNESCO Dünya Mirası 

Geçici Listesi’nde yer alıyor.

Geleneksel Mutfak
Organik gıda tüketiminin oldukça 

yüksek olduğu Danimarka’da 
sizi et, balık ve tahıl ağırlıklı, 

geleneksel bir mutfak karşılıyor. 
Frikadeller denen köfteleri, 

smørrebrød isimli sandviçleri, rød 
pølse isimli sokak sosislilerini, 
koldskål denen sütlü tatlıyı ve 
ringa balığının her türlüsünü 

deneyebilirsiniz. 

Aiming to become the first 
carbon neutral capital of the 
world in 2025, Copenhagen is 

ambitious in “cycling commute”. 
Half of the city’s residents 
commute this way. Thanks 

to long cycling lanes and the 
opportunity to rent a bicycle you 

can explore the city as  
you pedal.

Rokoko  

One of the most noteworthy examples 
of Rococo architecture in Europe, 

Amalienborg Palace Complex is 
formed of different palaces located 

on the four sides of an octagonal 
square. 300 years-old official 

residence of the royal family, the 
building is inscribed in the UNESCO 

World Heritage Tentative List.

In Denmark where organic food 
consumption is quite high, a 

traditional cuisine dominated 
by red meat, fish and grains 

welcomes you. You can try the 
meatballs called Frikadeller, 

sandwiches named smørrebrød, 
Street hotdogs called rød pølse, a 
milky dessert called koldskål and 

all sorts of herring. 
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TIPS FOR A BETTER LIVING

Cumalıkızık

THE BEST ROUTES FOR WEEKEND GETAWAYS
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“Pilot Turizm Bölgelerinin  

Günümüzde gezginler sadece farklı bir yeri görmek 
değil, oranın yerlisi gibi hissetmek ve yerel deneyimlerin 
peşine düşmek istiyor. Siz bu değişimi nasıl 
değerlendiriyorsunuz?  

Aynı zamanda gezilere rehberlik de ediyorsunuz. Bu 
alternatif rotalardan ilk aklınıza gelen hangisi?   

Now travallers do not just want to see the place but want 
to get a feel of it much like a local, people are after such 
local experiences. What do you think of this change?  

You are also acting as a guide. What comes to your mind at 
first when we say alternative routes?   

the 16th

“Pilot Tourism Regions Need To Be Selected” 

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: HANDE ÇETİN ONGUN  FOTOĞRAFLAR / PHOTOGRAPHS: AHMET ÖZGÜR ÖZGER 
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Örneğin Datça Badem, Alaçatı Ot, Urla 
Enginar festivalleri ülkemizdeki yerel deneyim 
beklentilerine örnek oluyor mu? 

Türk mutfağı çok büyük bir gastronomik 
öneme sahip. Sizce yeterince tanınıyor mu? 

nouvelle cuisine

Slow cooking

Can we say that festivals held on the Aegean 
coast of our country, specifically the Datça 
Almond, Alaçatı Herb, and Urla Artichoke 
festivals, set examples for the local experience 
in our country? 

Turkish cuisine has great significance in 
gastronomy. Do you think it’s acknowledged 
as much as it deserves to be? 

For years, we got to know you both 
from your writings and TV programs. Is 
there a place that you have not been to 
around the world? 

Among the places that you have been 
to, which left an impression on you the 
most? 

Which places do you recommend as a 
must-see?

Yıllardır sizi gerek yazılarınızdan 
gerekse televizyon programlarınızdan 
takip ediyoruz. Dünyada görmediğiniz 
bir yer kaldı mı? 

Gezip gördüğünüz yerler arasında sizi en 
çok etkileyenler hangileri oldu? 

Görmezseniz olmaz, dediğiniz yerler 
nereleri?

“I AM CURIOUS ABOUT COSTA RICA 
AND KOREAN PENINSULA”

 
 

Turkish cuisine is not acknowledged because it lacks rules. Everything is made on an 
eyeball estimate. We have been employing the methods foreigners discovered just now 
for years but we don’t have any rules for them. And when you don’t have the rules you 
can’t lay a claim on anything, of course.
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Kısa süre önce kendi zeytinyağı markanızı çıkardınız. Bu işe 
nasıl girdiniz? 

Bir diğer tutkunuz da yelken. Ülkemizdeki mavi yolculuk 
turizmini nasıl değerlendiriyorsunuz?

nouvelle cuisine

You have brought your own olive oil brand to the market 
in the recent past. How did you decide to get into this 
business? 

And you are also an avid sailor. What do you think of the 
blue voyage tourism in our country?





116 PEGASUS _
 
Temmuz / July  2019

 YAZI / TEXT: NURAN TÜRKÖZ

Haftasonu 

 
Güzel Rotalar

THE BEST ROUTES FOR 
WEEKEND GETAWAYS

Lifestyle
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1
Bursa’da Uluabat Gölü’nün üstünde kurulu Gölyazı’da tarih 
ve doğayla iç içe bir manzara sizi karşılıyor. Burası eski bir 
Rum köyü olduğu için, Yunan mimarisi hâkim. Özellikle 19. 
yüzyılda inşa edilen Aziz Panteleimon Kilisesi, Anadolu Rum 
Ortodoks kiliselerinin en önemli ve özgün örneklerinden biri. 
Gölyazı, yeme-içme konusunda da oldukça zengin 
seçeneklere sahip. Restoranlarda dilediğiniz balık ve tatlı 
su ürününü bulabilirsiniz. Sabah kahvaltısı veya ara öğünler 
için de çeşit çeşit gözlemelerden denemeyi, köyün etrafını 
dolaşarak sur kalıntılarını fotoğraflamayı ve kuş bakışı bir 
manzara için de Zambak Tepe’ye çıkmayı unutmayın. 

A PEACEFUL FISHERS VILLAGE: 
GÖLYAZI
Setup above Lake Uluabat in Bursa, Gölyazı greets you with a 
landscape that has become one with history and nature. An old 
Turkish Greek village, Greek architecture is dominant in this place. 
Specifically, the St. Panteleimon Church built in the 19th century 
is one of the most important and authentic examples of the 
Anatolian Turkish Greek Orthodox churches. 
Gölyazı also presents quite variegated eating and drinking 
alternatives. You can find all kinds of fish and freshwater produce 
here. Do not forget to try all those different types of gözleme 
for breakfast or as snacks, take a tour around the village to 
photograph the remains of the wall and climb up to Zambak Hill 
to get a bird’s eyeview of the place. 

GÖLYAZI
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THE CRADLE OF THE OTTOMANS: CUMALIKIZIK

3

Samimi insanları, bozulmamış doğası ve farklı lezzetleriyle 
Balıkesir’in sevimli adası Marmara’dan çıkarılan mermer; 
Dolmabahçe ve Çırağan Sarayı ile Aya İrini, Ayasofya ve Artemis 
Tapınağı da dâhil tarihi yerlerin sütunlarında kullanılmış. Eski 
havasını korumayı başaran adadaki Saraylar Beldesi, antik 
kalıntılarıyla açık hava müzesini andırıyor. Plajlarında gün boyu 
denizin ve güneşin tadını çıkarabileceğiniz, limanında gelip 
geçen gemileri seyredebileceğiniz beldede Türkiye’nin ilk mermer 
fabrikası yer alıyor. Asırlık çınarları, kumsalları ve doğasıyla 
Çınarlı da adanın rağbet gören yerlerinden. Denizden yeni çıkmış 
balıklar, midye dolması ve tavası, fava, tarak, börülce ve yöreye 
özgü peynirli patlıcan gibi lezzetleri tadabileceğiniz Marmara 
Adası’ndan zeytinyağlı sabun almayı unutmayın.

THE TASTE OF THE SEA AND THE 
SUN: MARMARA ISLAND
The marbles taken from Marmara, the endearing island of Balıkesir 
with its genuine people, pristine nature and various savoury 
delights, has been used in the columns of historical places including 
Dolmabahçe and Çırağan Palaces, Hagia Irene, Hagia Sophia and the 
Artemis Temple. The Saraylar locality which managed to conserve its 
authentic atmosphere in the island makes you feel as if you are in an 
outdoor museum. This town, at the beaches of which, you can enjoy 
the sea and the sun for the day, and watch the ships go by at its port, 
harbours the first marble factory in Turkey. With its centennial plane 
trees, beaches and nature, Çınarlı is also one of the places favoured 
on the island. When you are in the Marmara Island where you can 
taste the fish fresh out of the water, stuffed and fried mussels, 
mashed broad beans, clams, glasswort salad and local delights such 
as cheese with eggplant, do not forget to buy olive oil soaps.

2 MARMARA ADASI

CUMALIKIZIK



2 0 1 9  D O Ğ R U  T E R C İ H  E K İ
T E M M U Z  S A Y I S I  İ L E
T Ü M  O K U R L A R A  H E D İ Y E

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





TEMMUZ için burcunuz diyor ki...
Your horoscope for JULY says that...

Temmuz ayında gerçekleşecek tutulmalar 
hem iş hem de aile yaşamınızı etkileyecek. Ev 
alım satımı, aile içi çözüme kavuşturulması 
gereken durumlar, taşınma, evde yeni bir 
gelişmeye adapte olma çabası gibi durumlar 
yaşanabilir. İşyerinde bir şeyin sonucunu 
almanız ya da nihai karar vermeniz gündeme 
gelebilir.

The eclipses to occur in July will have an 
impact on both your business and family life. 
Selling and buying of houses, issues that need 
to be resolved within the family, and striving 
to adapt to a new development in the house 
can be encountered. At work, you may get the 
results of something or make a final decision.

Teklifler, başvurular, 
pozisyon 
değişiklikleri, 
kariyer planları, 
projeler ve geleceği 
inşa edecek 
yeni girişimlerin 
gündeme gelebileceği bir dönem. 
Temmuz ayında gerçekleşecek 
tutulmalar ile birlikte işe dair girişimler 
hız kazanacak. Karar alırken ailevi 
sorumluluklar ve evle ilgili öncelikler de 
mutlaka dikkate alınmalı.

It is a period where offers, 
applications, changes of position, 
career plans, projects and new 
endeavours to build the future might 
be on the agenda. During the eclipses 
to occur in July, your career plans 
will get accelerated. When making 
decisions, you should also take 
familiar responsibilities and priorities 
regarding home into attention.

Kendi değerinizi yaratmak adına, olaya 
sadece maddi açıdan bakmayıp manevi 
tatmine de özen göstermeniz gereken 
bir dönemdesiniz. Temmuz ayında 
gerçekleşecek tutulmalar finansal 
konulardaki gelişmeler için tetikleyici olacak. 
Yeni para kaynakları gündeme gelebilir. 
Yatırım kararları bütçenizi dengelemenizi 
gerektiriyor. 

You are at a time where, as you create a 
value for yourself, you should not consider 
it from a financial point of view but also pay 
heed to the immaterial satisfaction you will 
get. The eclipses to occur in July will trigger 
events regarding financial matters. New 
money sources may be on the agenda. You 
need to balance your budget for investment 
decisions.

Bu ay finansal konularda kontrolsüz 
hamleden de, kaygı duyarak hiç adım 
atmamaktan da kaçının. Temmuz ayında 
gerçekleşecek tutulmalarla birlikte var olan 
maddi varlıkları çoğaltmak adına karşınıza 
birtakım fırsatlar çıkacak. Gerçekçi planlar 
yapamamışsanız ödemelerin sizi zorlaması 
söz konusu. 

This month avoid making uncontrolled 
moves regarding financial matters or 
not taking any steps due to anxiety. With 
the eclipses to occur in July, you will get 
chances to increase your financial assets. 
If you have not outlined realistic plans, you 
might find making payments compelling.

Temmuz ayında gerçekleşecek tutulmalar 
ile birlikte mevcut kurulu düzeninizden 
uzaklaşma ya da buna hizmet edecek bir 
planın tohumlarını ekme söz konusu olabilir. 
Bir taşınma da gündeme gelebilir. İleride 
yaşayacağınız bir mekânla ilgili ilk girişimleri 
yapmanız mümkün. Yaşayacağınız iletişim 
aksaklıkları sorumluluk almanızı gerektirecek.

With the eclipses to occur in July, you may 
drift apart from your existing established 
order or plant the seeds that will serve to 
this end. A move might be on the horizon. 
You might make the first attempts in 
relation to your future abode. Problems 
with communication will lead you to take 
responsibility.

KOÇ I ARIES

TAURUS

SCORPIO

GEMINI

SAGITTARIUS

LIBRA

Çevre değişikliği ve yakın iletişim halinde 
olduğunuz kişilerle alakalı yeni gelişmeler söz 
konusu olabilir. Temmuz ayında gerçekleşecek 
tutulmalar yakın çevrenizle olan bağınızın 
karşısına yeni ufuklara yelken açma ihtimalini 
koyup sizi bazı tercihlere yönlendirebilir. 
Alacağınız sorumluluklar, yeni bakış açıları 
kazanmanıza ve muhtemel yer değişikliği 
planlarına hizmet edebilir.

A change of environment or new developments 
regarding your nearest and dearest might 
come into the picture. The eclipses in July can 
set before your bond with your close circle 
the possibility of setting sail to new horizons 
leading you to make 
some choices. The 
responsibilities you will 
undertake may lead you 
to gain new perspectives 
and serve to make a 
possible change of 
location plans.
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BURÇLAR
H o r o s c o p e

TEMMUZ için burcunuz diyor ki...
Your horoscope for JULY says that...

İşlerinizin koşturmacası ve sorumluluklarınız 
sebebiyle ihmal ettiğiniz iç dünyanıza zaman 
ayırmanın vakti gelmiş olabilir. Temmuz 
ayında gerçekleşecek tutulmalar döneminde 
temponuzun değişmesine hizmet edecek 
şeylerin sinyali gelecek. Manevi açıdan sizi 
besleyecek konulara yönelebilirsiniz.

It might be time to turn to your inner world 
which you have been ignoring rushing from post 
to pillar due to work and your responsibilities. 
During the eclipses to occur in July will give the 
signals of the things that will lead to change in 
your routine. You might take up things that will 
satisfy you in the spiritual sense.

Temmuz ayında gerçekleşecek tutulmalar 
sizi diğer insanlardan daha çok ilgilendirecek. 
Güneş tutulması burcunuzda olacak. 
Hayatınızda dönüm noktası niteliğindeki ilk 
adımları bu dönemde atabilirsiniz. Sizdeki 
değişim, hayatınızı paylaştığınız kişilerle olan 
dengelerinizi de etkileyecek.

The eclipses in July will be more effective in 
your life than those of others. There’ll be a 
solar eclipse in your sign. During this period, 
you can take the first steps that can be 
turning points in your life. The change in you 
will also alter the balance between those you 
share a life with.

Alışkanlıklarınızı gözden geçirmek, iş 
yapış şeklinizde değişikliklere gitmek, 
size hizmet etmeyecek ve sağlığınıza 
zarar verecek her türlü alışkanlığınıza 
göz atıp harekete geçmek için elverişli 
bir dönemdesiniz. Temmuz ayında 
gerçekleşecek tutulmalar günlük 
rutininizi değiştirmenizi sağlayacak. 

This is the best to review your habits, 
change your modus operandi, and 
quit all habits that will not serve 
you or deteriorate your health and 
become active. The eclipses to occur 
in July will lead you to change your 
daily routine.

Temmuz ayında gerçekleşecek tutulmalar 
sosyal çevrenizde yeni gelişmelere, özel 
ilişkileriniz ile sosyal ilişkilerinizi dengeleme 
ihtiyacına işaret ediyor. Ortak hedefler ve 
ideallere hizmet edecek başlangıçlar ile 
kalabalıklara hitap edeceğiniz gelişmeler 
yaşanabilir. Aşk konusunda biraz çekişme 
yaşayabilirsiniz. 

The eclipses to occur in July indicates 
new developments regarding your social 
circle, and the need to balance your private 
and social relations. With new beginnings 
that will serve common aims and ideals, 
developments that will have you address 
crowds might be on the horizon. You might 
experience a tug of war when it comes to 
love.

Bu ay yalnız balıkların kapısını, sosyal 
ilişkilerini de etkileyecek yeni bir aşk 
çalabilir. Temmuz ayında gerçekleşecek 
tutulmalar, çocuklar konusunda yeni bir 
gelişmeyi beraberinde getirebilir. Çocuk 
sahibi olmayı düşünmeye başlamanız ya da 
çocuklarınızla ilgili yeni kararlar almanız söz 
konusu olabilir. 

This month, a new love that might impact 
their social life might be on the horizon 
for single Pisces. The eclipses to occur in 
July, can bring about a new development 
regarding children. You might consider 
having children or taking new decisions 
regarding your children.

CAPRICORN BALIK I PISCES

ASLAN I LEO

Her şeyi kontrol eden ve yöneten olmakta ısrar 
etmeyip iş birliğine ve uyumlu bir birlikteliğe 
hizmet edecek şekilde davranırsanız uzun 
vadeli planlara eşlik edecek bir partner 
bulmanız gündeme gelecek. Temmuz ayında 
gerçekleşecek tutulmalarla birlikte yeni bir 
birlikteliğin, ortaklaşa yapılacak bir girişimin 
ayak sesleri duyulabilir. 

If you don’t insist being the person to manage 
and keep everything under control and act 
in a way that would serve to a harmonious 
relationship, then you might find a partner who 
will be there for the long run. With the eclipses 
to occur in July might be the sound of footsteps 
of a new partnership or a joint venture.

KOVA I AQUARIUS

YENGEÇ I CANCER
VIRGO
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YOUTH CONTINUES “FLYING INTO THE FUTURE” 

Pegasus’tan Haberler News



126 PEGASUS _
 
Temmuz / July 2019

GENÇLER “YARINLARA 

YOUTH CONTINUES “FLYING INTO  
THE FUTURE”

HABER / News
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“We are Flying Into a more Equal Future” / April 27-28, 2019
In collaboration with Humane Living and Democratic Society Association, 
workshops were held to raise awareness among Bingöl’s youth on the 
social gender discrimination-based inequality encountered at school, 
workplaces and other walks of social life, and to prevent them from 
feeding it and to give them a new vision. Also in collaboration with Bingöl 
Patika Society, 48 youth were given social gender equality education in two 
training sessions using prevalent teaching methods.

Tell Your Story, Create Your Animation / April 29-30,  2019
Within the scope of the project, a stop-motion animation workshop 
was held with 60 children in a secondary school in the Halfeti borough 

technique, 5th and 6th graders were given the technical keys to animation 

Come on Kids! Let’s Sprout with Science Seeds / May 1-3, 2019
Within the scope of the project, in order to introduce the students of 

with them helping children learn through observation and application. 

face in their daily lives were relayed to help them gain a different 
perspective.

Don’t Fear your Nature but Your Shadow Side / May 4-5, 2019

youth in a living area of eco-sustainability through totally traditional and 

Throughout the project, participants were informed about many things 
such as ecology, ecophobia, GMO, organic agriculture, chemicals, 
advantages and disadvantages of technology. And creating alternatives 
for the frequently used chemical cleaning and cosmetic products in our 
daily lives, workshops on toothpaste, deodorants, creams and perfumes 
production with organic produce were held.

Women’s Self-Defence Academy / May 11-12, 2019
Within the scope of the project, youth held social gender equality, 

Atakum in Samsun with eight women in order to help them be at peace in 
their bodies and to defend themselves physically. 

Talking Through Art / May 13-14, 2019
Within the scope of the project, Art History Studies Society held ceramic, 
painting and clay workshops with 60 children to improve their creativity 

Code for Nature / May 25-26, 2019
Within the scope of the project held with 20 children in Menemen, 
Izmir they were introduced to Mblock, the software for robotic coding 

children then made a night lamp with Arduino. The children developed 
a product that gives out a warning signal to keep the animals and 
plants from dehydration in very hot and cold weather by using a 
thermometer. 

SAYILARLA 
“YARINLARA 
UÇUYORUZ”
 Yarınlara Uçuyoruz projesinin 

birinci yılında iki başvuru dönemi 
gerçekleşti. Toplamda 631 kadın 
ve 535 erkek olmak üzere 1166 
gençten başvuru aldık. 70’i 
sivil toplum kuruluşlarından ve 
313’ü de gençlik gruplarından 
olmak üzere toplamda 383 proje 
başvurusu oldu.

 Gerçekleşen 20 proje için 93 
genç seyahat ederken, 2025 
çocuk, 314 genç ve 99 yetişkin 
olmak üzere toplamda 2438 
kişiye ulaşıldı.  

 Gerçekleşen projelerin teması 
ise eğitim, sağlık, müzik, 
çevre/ekoloji, mülteci kadınlar, 
kodlama, çocuk hakları, fiziki 
iyileştirme, kültürel miras, 
toplumsal cinsiyet, kadın hakları, 
kültür-sanat iken hedef kitleleri 
çocuklar, gençler ve yetişkinlerdi.

FLYING INTO THE 
FUTURE WITH 
NUMBERS
 In the first year of the “We are 

Flying Into the Future” project, 
there were two application periods. 
We received from the youth a total 
of 1166 applications from 631 
women and 535 men. There were 
383 project applications with 70 
from NGOs and 313 from youth 
organizations.

 Whilst 93 youngsters travelled 
for the 20 projects realized, a total 
of 2438 people were reached with 
a breakdown of 2025 children, 
314 youth and 99 adults.  

 The themes of the projects carried 
out were education, health, music, 
environment/ecology, refugee 
women, coding, children’s rights, 
physical improvement, cultural 
heritage, societal gender, women’s 
rights, arts and culture with children, 
youth and adults as target groups.

HABER / News



LEZZET, KALI
.
TE SEMBOLÜ

Üstün kaliteli Egetürk ürünleri ile

SEVDIKLERINE HEDIYE
DÜŞÜNME NEDIR DIYE
EGETÜRK ÜRÜNLERI
EN GÜZEL HEDIYE

YAZA MERHABA!
  EGETÜRK‘LE YAŞA TATILI
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PEGASUS, S7 

Türkiye’nin dijital hava yolu Pegasus, 

interline

Airlines, Flynas, Alitalia, Qatar Airways ve 

PEGASUS COLLABORATES 
WITH S7 AIRLINES
Adding a new one to its existing 
partnerships with other airlines around the 
world, the digital airline of Turkey, Pegasus 

Royal Dutch Airlines, Flynas, Alitalia, Qatar 
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PEGASUS RUNNING TEAM 

 

PEGASUS RUNNING TEAM MAKES IT TO THE TOP

 

HABER / News

Pegasus Running Team’in bu 
yıl içinde katılım gösterdiği 
organizasyonlarda aldığı 
ödüller şöyle:
  Riva Koşusu: 50+ yaş 

kategorisinde erkekler 
üçüncülüğü,
 Antalya Maratonu: Kurumsal 

10K kategorisinde altıncılık,
 İstanbul Yarı Maratonu: 

Kurumsal 21K kategorisinde 
ikincilik,
 Datça RUN: 10K’da 35-39 taş 

kategorisinde birincilik,
 Bodrum Global Run: 10K’da 

40- yaş kategorisinde ikincilik,
 Pamukkale Ultra 

Maratonu: 30K Takımlar 
kategorisinde birincilik, 50+ 
yaş kategorisinde birincilik, 
40- ve 50+ yaş kategorilerinde 
ikincilik, 40+ yaş kategorisinde 
üçüncülük.

The awards Pegasus 
Running Team received in 
the organizations they took 
part in this year are as listed 
below:
  Riva Run: 3rd place in 50+ 

men category,
  Antalya Marathon: 6th place 

in Corporate 10K category,
  Istanbul Half Marathon: 

2nd place in Corporate 21K 
category,
  Datça RUN: Champion in 

10K Age 35-39 category,
  Bodrum Global Run: 

2nd place in 10K Age 40 
category,
  Pamukkale Ultra Marathon: 

Champion in 30K category, 
champion in 50+ category, 
2nd place in 40- and 50+ 
categories, 3rd place in 40+ 
category.

 

Türkiye’nin dijital havayolu Pegasus, Temmuz ayında yeni 
yurt dışı uçuş noktalarına seferlerini başlatıyor: Pegasus, 
Manchester ve Venedik’e 1 Temmuz, Kazablanka’ya ise 8 
Temmuz tarihi itibariyle uçmaya başlıyor. 

Pegasus, İngiltere’deki ikinci uçuş noktası olan 
Manchester’a Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cumartesi ve 
Pazar günleri olmak üzere haftanın beş günü; İtalya’daki 
dördüncü uçuş noktası olan Venedik’e ise Pazartesi, 
Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 
dört günü sefer düzenliyor. Pegasus’un Sabiha Gökçen-
Kazablanka uçuşları ise Pazartesi, Çarşamba, Cuma ve 
Pazar günleri gerçekleşiyor.

Sabiha Gökçen-Manchester hattının biletleri 74,99 
USD’den, Sabiha Gökçen-Venedik hattının biletleri 69,99 
USD’den, Sabiha Gökçen-Kazablanka hattının biletleri 
ise 199,99 USD’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

New Flights To New Destinations
The digital airlines of Turkey, Pegasus starts 
to fly to new international destinations in July: 
Pegasus will fly to Manchester and Venice as 
of July 1, and Casablanca as of July 8. 

Pegasus flies to Manchester, its second 
destination in England five days of the 
week on Mondays, Tuesdays, Wednesdays, 
Saturday and Sundays; to Venice, its fourth 
destination in Italy four times a week on 
Mondays, Wednesdays, Fridays and Sundays. 
Pegasus also flies from Sabiha Gökçen 
to Casablanca on Mondays, Wednesdays, 
Fridays and Sundays.

The fares of Sabiha Gökçen-Manchester 
flights start from 74.99 USD, Sabiha Gökçen-
Venice flights from 69.99 USD, and Sabiha 
Gökçen-Casablanca line from 199.99 USD.



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

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

Phone : +90 262 641 85 89 (pbx)
Gsm : +90 532 755 1907
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SARILAR INTERNATIONAL LLC.

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

Fax : +971 4 320 51 53
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www.sarilar.com.tr  -  info@sarilar.com.tr
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1. Her şeyi bilmediğinizi kabul edin
Kimse her şeyi bilemez; bunu kabul edin. Araştırın, 
öğrenin, eksikliklerinizi ve bilmediklerinizi tamamlayın. 
Eskilerin söylediği gibi, “Bilmemek ayıp değil, 
öğrenmemek ayıp” sözünü unutmayın.

2. Networkünüzü geliştirin
Networking sadece “Ben onu tanıyorum” demek 
değildir; aslında tam anlamıyla ilişkiyi canlı tutmaktır. İş 
insanlarıyla tanışın, tanıştıktan sonra da sürekli iletişim 
içinde olun. Kimin kime, ne zaman lazım olacağı belli 
olmaz.

3. Mülakata gideceğiniz şirketi tanıyın
Bir şirkete mülakata davet edildiğinizde, görüşme 
öncesi şirket hakkında bilgi edinin. Merak edin ve 
kesinlikle nereye gittiğinizi bilerek gidin. Böylelikle, 
“Ben bu şirkete vakit ayırdım, araştırdım. Burada 
çalışmayı gerçekten istiyorum” mesajını karşı tarafa 
yansıtabilirsiniz.

4. Kendinizi doğru ifade edin
Öncelikle kendinizi iyi tanıyın, analiz edin ve 
karşınızdakine de doğru aktarın. Mülakatta ya da 
herhangi bir görüşme esnasında heyecanlanmamaya 
çalışın ve kendinizi ifade etmekten korkmayın. 
Özgüveninizi yüksek tutun ve kendinizi doğru anlatın.

5. Pozitif olun
En önemlisi de pozitif olun. Sabır bu işin olmazsa 
olmaz bir parçası. Bazen iş hayatında beklemek, 
sabretmek gerekebilir. Beklerken olumsuzluğa 
kapılmayın ve kendinize olan inancınızı asla 
kaybetmeyin. Çabalamaya devam edin ve bütün 
çabalarınızın karşılığını alacağınıza inanın.

1. Accept that you don’t know everything
Accept the fact that,  nobody can know everything. Do your research, be aware of what you don’t know 
and complete your short-comings accordingly. Always keep in mind the idiom saying “No shame in not 
knowing, but it’s a shame not learning”.

2. Develop your Network
Networking does not only mean “I know that person”, it’s actually about being in touch with them. Try to 
build relationships with business people, and when you do, stay in touch. Everyone you meet can help you 
move your career forward. 

3. Get to Know the Company You Have an Interview With
When you are invited to an interview, start by researching the company. Be curious and have a solid 
understanding of the company’s goals. Not only is this to prove to the employer that you do your 
homework but also how serious you are about joining the company. 

4. Express Yourself Well
First of all know yourself, be articulate and well spoken. During the interview or any kind of meeting, keep 
your composure, do not hesitate to express yourself genuinely and project an air of confidence. 

5. Be Positive
Last but not least, be positive. Being patient is an essential part of this process. In professional life, you 
may need to wait for opportunities time to time. At such times do not get desperate and lose faith in 
yourself. Keep trying and be sure that sooner or later you will be rewarded for your efforts. 

HABER / News
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Otel Rehberi hotel guide



HOTEL GUIDE / otel rehberi

 ANTALYA 

444 0 329
touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

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

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

touristica.com.tr



HOTEL GUIDE / otel rehberi

EGE

444 0 329
touristica.com.tr

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

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

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

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

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

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

CLUB MARMA HOTEL - BODRUM
Her noktasında yeşilin ve mavinin eşsiz huzurunun göze 
çarptığı Bodrum Karaincir Koyu’nda, Aspat Tepesi’nin 
eteklerindeki Club Marma’da doğa ile modernizmin uyumuna 
tanık olacak; yaşam alanlarınızın konforuna, mavinin huzurunu 
ve yeninin dinamizmini ekleyeceksiniz. Burada yeni lezzetleri, 
farklı deneyimleri, zarafet ve dinginliği bir arada bulacaksınız.

+90 (252) 393 76 76  |  clubmarmahotel.com

XANADU ISLAND - BODRUM
Tesis Türkiye’nin batı kıyısında şirin bir kasabaya bağlı, Ege’nin 
masmavi suları ile çevrilmiş, özel bir yarım adada yer alır. High 
Class her şey dahil konsepti ile misafirlerine sıra dışı bir tatil 
keyfi yaşatan bu şık otel, her biri özenle hazırlanmış ve özel 
mimarisi sayesinde tamamı deniz gören villa ve suitlerinde 
dünya’nın dört bir yanından gelen konuklarını ağırlıyor.

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

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

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

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

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

REBİS BODRUM LUXURY - BODRUM
Rebis Bodrum’un oda, süit, rezidans ve villalarının misafirlerine 
yaşattığı özel deneyim, konfor ve lüksün ev rahatlığıyla 
birleşmesinden ileri gelir. Özel tasarım iç mekânlar, ruhunuza 
daima iyi gelecek muhteşem bir manzara eşliğinde 
beklentilerinizin çok daha fazlasını Rebis Bodrum rahatlığında 
yaşarsınız.

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

CHESME PLUS HOTEL - ÇEŞME
Çeşme’nin en gözde bölgelerinden Ilıca Plajı’nın sonunda, 
suyun muhteşem rengini görüp yazın burada olmayı hayal 
etmemeniz çok zor. Konforlu yaz konsepti odaları, ahşap 
platform beach tarfı, deniz suyu ve tatlı su havuzu, alacarte 
restoranı ile unutulmaz bir tatil deneyimi yaşamak isteyen 
misafirlerimizi bekliyoruz.

+90 (323) 218 01 81  |  ceshmeplushotel.com 



HOTEL GUIDE / otel rehberi

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

444 0 329
touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

PARK DEDEMAN - GAZİANTEP
Gurme lezzetlerin, tarihi keşiflerin, el sanatlarının ve iş 
hayatının kalbinin attığı Gaziantep’in merkezindeki Park 
Dedeman, kentin en önemli toplantı, yeme & içme  ve etkinlik 
merkezlerinden biri. Konforu  ön planda tutan, Dedeman 
kalitesini ve kültürünü yansıtan tesis, iki farklı kategorideki 
toplam 125 oda ile hizmet sunuyor.

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr



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, aquaparkta ailenizle birlikte neşeli vakit 
geçirebilirsiniz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Prohibited Articles
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LIQUIDS SUBJECT TO 
RESTRICTIONS:

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

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

 Shaving foams, deodorants, all pastes 
including toothpaste

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

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

approximately 20x20 cm in size.

APPLICATION: 
Each passenger may carry one transparent 
plastic bag.

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

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

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

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

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

their bags. 

EXCEPTIONS:
 Exceptions will be made for special 

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

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

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

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

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

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

ürünleri bulundurabilir.

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

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

sıvı miktarına bakılmaksızın geçirilmesine 
müsaade edilmez.

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

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

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

sağlayacaktır.

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

Regulation for Liquids Carried in Hand Baggage

Hava yolu ile seyahat edecek 

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

restrictions may be carried in hold 
baggage in accordance with the 

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

Regulation for Liquid Transportation
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Regulation for Liquid Transportation

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

Regulation For Olive Oil, Molasses 
and Honey Transportation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kabin ekibinin söylediklerine 
uyun. 

 

No 

 

Important Reminders for Our Guests
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Important Reminders for Our Guests

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

1

2

2

3

3

Go to the departure waiting 
room upstairs without 
changing terminal.

Go through passport 
check.

Go to departure gate.

transfer counter before 
arriving to baggage claim.

Go to the departure waiting 
room upstairs.

Go to departure gate.

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

INTERNATIONAL FLIGHTS ARRIVAL

1 2 3

TRANSFER COUNTER
TRANSFER BANKOSU

Go to departure gate.

1 2 3 4

NU

transfer counter before going 
through passport check.

Go to the departure 
waiting room upstairs.

ONGOING INTERNATIONAL FLIGHTS 

ONGOING DOMESTIC FLIGHTS 

Go through passport 
check.

Go to the departure waiting 
room upstairs without 
changing terminal.

Go through domestic Go to departure gate.

DUTY
FREE

VAN
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Our Flight Network

... Pegasus Airlines Scheduled International Flights

PEG ASUS ,  OLMAK ÜZERE 
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Dammam

Riyadh
Muscat

�����

Baku

 
Our Flight Network



158 PEGASUS _
 
Temmuz / July 2019

 
Our Flight Network

... Information about passenger rights

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

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

 Help the pilot

1 5 7

1 6 8 2

3 8 6 4

9 4 5 6 7

4 7 8 3

7 3 2 6 4

4 8 1 9

1 7 2 8

5 3 7

7 6 9 4

5 1 2

6 4 5 3

9 1 6 8

2 9

4 3 2 1

8 1 7 5

2 5 6

6 3 2 8

SUDOKU
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ÇENGEL BULMACA
HAZIRLAYAN / BY 
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CROSSWORD
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CEVAPLAR I ANSWERS

Help the pilot

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

3 5 4 7 1 8 9 2 6

9 8 6 4 2 5 3 7 1

5 9 1 2 4 3 6 8 7

2 6 7 5 8 1 4 3 9

8 4 3 9 7 6 2 1 5

4 3 8 1 6 7 5 9 2

1 2 9 8 5 4 7 6 3

6 7 5 3 9 2 1 4 8

4 2 8 1 5 9 6 7 3

1 9 6 3 7 4 8 2 5

3 7 5 8 6 2 9 4 1

9 8 1 4 2 3 5 6 7

5 6 4 7 1 8 3 9 2

7 3 2 5 9 6 1 8 4

2 4 3 6 8 1 7 5 9

6 1 7 9 4 5 2 3 8

8 5 9 2 3 7 4 1 6
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