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G üli z Ö Z T Ü R K
Pegasus Hava Yolları CEO

Pegasus Airlines CEO

Entry

Değerli Misafirlerimiz,

Uçmanın herkesin hakkı olduğuna inanan bir şirket olarak, her geçen 
gün uçuş noktalarımızı artırmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi, 
3 Temmuz’dan bu yana İstanbul Sabiha Gökçen’den Rize/Artvin 
Havalimanı’na seferlerimizi gerçekleştiriyoruz. 2 Eylül itibarıyla ise 
halihazırda İzmir’den uçtuğumuz Bakü’ye İstanbul Sabiha Gökçen’den 
uçmaya başlayacağız. Siz değerli misafirlerimizi dilediğiniz şehirlere 
ulaştırmaya devam edeceğiz.

Pegasus’a iki ödül birden
Sizler için birçok farklı alanda projeler geliştiriyor, seyahat deneyiminizi 
iyileştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda, ekiplerimizin 
üstün gayretleri ve emekleri sonucu geliştirdiğimiz projelerin 
ödüllendirilmesi bizim için çok gurur verici. Sizlere son dönemde 
aldığımız iki ödül hakkında bilgi vermek istiyorum. İlki, iş ortağımız 
Commencis ile beraber hayata geçirdiğimiz kiosk projemizle ilgili. 
20. Altın Örümcek Ödülleri’nde “En İyi Mobil Uygulama – Hizmet” 
kategorisinde birinci olduk. İkincisi ise EuroFinance Treasury 
Excellence Awards 2022 kapsamında aldığımız “Risk Yönetimi ve 
Dayanıklılık” ödülü… Bu ödül, çalışanlarını koruyan ve şirketlerinin 
ayakta kalmasını sağlayan akıllı risk yönetimi eylemlerini hayata geçiren 
şirketlere veriliyor. Bu başarıların takdir edilmesinden dolayı gururlu ve 
mutluyuz.

Sonbaharda tatil
Sıcakların yavaş yavaş yerini ılık rüzgarlara bıraktığı Eylül ayı, yeni 
yerler keşfetmek için eşsiz bir zamandır. Bu keyifli dönemde tatil 
yapmak isteyen misafirlerimize birkaç önerim olacak. İlki, Ege ve 
Akdeniz’in birbirine kavuştuğu noktada yer alan Bozburun Yarımadası… 
Bozburun; muhteşem koyları, eşsiz doğası ve etrafına yayılan 
birbirinden güzel köyle, doğayla iç içe bir tatil için ideal bir destinasyon. 
Henüz görmediyseniz muhakkak ziyaret etmenizi öneririm.

Yurtdışında ise Abu Dabi veya Kopenhag’ı ziyaret edebilirsiniz. Birleşik 
Arap Emirlikleri’nin başkenti olan Abu Dabi; Basra Körfezi’nin kıyısında 
yer alıyor. Bu güzel şehri keşfederken; sanatın altın veya petrolden 
çok daha değerli olduğu düşüncesini ispatlayan bir mimari harikası 
olan Louvre Abu Dabi Müzesi’ni de gezebilirsiniz. Danimarka’nın yeşil 
başkenti Kopenhag ise ideal bir İskandinav rotası; tarihi güzellikleri, 
yerel lezzetleri, kanal ve bisiklet turlarıyla dikkat çekiyor. Bu keyifli 
destinasyonlarla ilgili detaylı bilgileri dergimizin ilerleyen sayfalarında 
bulabilirsiniz.

Tüm öğrencilere başarılar
Eylül ayında başlayan yeni öğretim yılında, ilk ve orta öğretim 
öğrencilerimize başarılar diliyorum. 

Ayrıca Pegasus Hava Yolları olarak, bütün zorlu koşullara rağmen 
turizm sektörünün gelişimi için canla başla çalışan tüm turizm 
profesyonellerinin 27 Eylül Dünya Turizm Günü’nü kutluyoruz.

Hepinize emniyetli ve keyifli uçuşlar dilerim.

Dear Guests,

As a company that believes in everyone’s right to fly, we continue to add 
new destinations to our network. As you may know, since 3 July, we’ve 
been operating a route between Istanbul Sabiha Gökçen and Rize/Artvin 
Airport. On 2 September, we are launching a route between Istanbul 
Sabiha Gökçen and Baku, a destination we already connect to from 
Izmir. We will continue to fly you, our valued guests, to your destinations 
of choice.

Two awards for Pegasus
We continue to develop projects for you in a variety of different areas 
whilst working hard to enhance your travel experience. In this context, 
it makes us very proud when our projects receive awards resulting from 
this hard work and the outstanding efforts of our teams. I would like to 
inform you about two recent awards that we’ve received. The first is for 
the kiosk project that we realised with our business partner Commencis. 
At the 20th Golden Spider Awards, this project won first place in the 
“Best Mobile Application - Service” category. The second is the “Award 
for Risk Management and Resilience “ we received at the EuroFinance 
Treasury Excellence Awards 2022… This award recognises astute risk 
management actions by treasury that protected staff and enabled their 
companies to survive. We are very proud and happy to be recognised for 
these achievements.

Holiday in autumn
September, as the summer heat gives way to the warm breeze, is a 
wonderful time to discover new places. I have a few recommendations 
for our guests who would like to go on holiday during this pleasant 
time. First is the Bozburun Peninsula, located at the meeting point 
of the Aegean and the Mediterranean seas... Bozburun is an ideal 
holiday destination for those who wish to be immersed in nature, with 
its magnificent bays, unique natural beauty and charming villages 
surrounding it. If you haven’t been yet, I recommend you visit.

On our international network, you can visit Abu Dhabi or Copenhagen. Abu 
Dhabi, the capital of the United Arab Emirates, is located on the coast of 
the Persian Gulf. While exploring this beautiful city, you can also visit the 
Louvre Abu Dhabi Museum, an architectural wonder that proves that art 
is so much more valuable than gold or oil. Copenhagen, the green capital of 
Denmark, is an ideal Scandinavian destination for its historical riches, local 
delicacies, and canal and bicycle tours. You can find more information about 
these wonderful destinations in the upcoming pages of our magazine.

Best wishes to all students
I wish all the best to the primary and secondary school students who are 
starting the new academic year in September. 

As Pegasus Airlines, on 27 September World Tourism Day, we celebrate 
all the tourism sector professionals who work hard for the development 
of the tourism sector despite all the challenging conditions.

I wish you all a safe and pleasant flight.
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 - GERMANY TICKET LINE  069120063505
 - UK TICKET LINE  03333003500   

 - UK  0170060140
 - ITALY  0645226934   

 - SPAIN TICKET LINE  9 11123877 
- NETHERLANDS  0 202626924

NORVEÇ- 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
 - 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 (***)
 - 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 
 - 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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Fotoğraf/Photograph: Lieko Shiga

Diyalog
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TRENDING TOPICS... WORTH SEEING...

FILM FEAST IN AYVALIK
17

32

“Our Ark”
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17 T H ISTANBUL BIENNIAL 
Organised by the Istanbul Foundation for Culture and Arts 

 

bienal.iksv.org 

Bread and Puppet 3
Fotoğraf/Photograph: Leonardo March

Fotoğraf/Photograph: Lieko Shiga
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32 ND A KBA N K JA Z Z  FE STIVAL 

akbanksanat.com

Abdullah Ibrahim

Oded Tzur Quartet 

Ravi Coltrane

HÜM
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FILM FE AST IN AYVALIK

EO

Crusade (Kurtarıcı)
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Diyalog

Ela ile Hilmi ve Ali
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Broker (Bebek Servisi)

Zuhal
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ayvalikff.org

Lekesiz

Medusa Delux

Peter von Kant
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arter.org.tr 

AN EXTRAORDINARY MUSIC FESTIVAL
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YOU ARE INVITED TO THE COUNTRY BALLS OF PARIS…

canyayinlari.com

Kılıcın şarkısını duyan bir kadın, savaşa 
hazırlanan bir prens, kehanetlerin 

aydınlandığı bir yolculuk… Prens Baldair, 
Solaris İmparatorluğu’nun kaderini 
belirleyecek savaşa katılmak üzere 

yola çıkmıştı. Birliğine önderlik etmesi 
bekleniyordu ama ilk cinayetlerinin anısı 
ruhuna hâlâ eziyet ederken bunu nasıl 

yapacağına dair bir fikri yoktu. Ona musallat 
olan hayaletlerden kaçmaya çalıştığı bir 
gece, kader karşısına gizemli bir kadın 

çıkardı: Şimdiye dek gördüğü en inanılmaz 
kılıç ustasını.

yabanciyayinlari.com

The Prince’s Rogue
A woman hearing the song of the sword, 

a prince preparing for war, a journey 
where the prophecies become clear… 
Prince Baldair is on his way to join the 
battle that will determine the fate of 
the Solaris Empire. He is expected to 
lead his army, but he has no idea how 

to do so as the memory of his first 
murders still torment his soul. One night, 

while trying to escape the ghosts that 
haunt him, fate confronts him with a 

mysterious woman; the most incredible 
swordswoman he has ever seen.

Honore de Balzac
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TREND / Hotwire

A CLASSIC BY MARK TWAIN

mundikitap.com

Dinozorlar ve diğer tarih öncesi canavarlar 
hakkında her şeyi öğrenmeye hazır mısınız? 
Çocukların dinozorlarla ilgili merak ettikleri 
üzerinden şekillendirilen kitapta, dinozorlar 
hakkında çılgınca ama gerçek bilgilerin yanı 

sıra devasa bir dinozor zaman çizelgesi, 
şahane jura şakaları, tarih öncesi bilimine 
dair bilgiler, dinozor çizme etkinlikleri ve 
kapsamlı bir dinozor rehberi yer alıyor. 

ithakicocuk.com

Everything About Dinosaurs
Ready to learn all about dinosaurs and 

other prehistoric monsters? In addition 
to crazy but true information about 

dinosaurs, the book, which is shaped 
by children’s curiosity about dinosaurs, 

includes a huge dinosaur timeline, 
amazing Jurassic jokes, prehistoric 

science knowledge, dinosaur drawing 
activities and a comprehensive 

dinosaur guide.

Mark Twain

TREND / Hotwire
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“Howl’s Moving Castle”

“Castle in the Air”

“House of Many Ways”
“Sihirli Ev”

ithakicocuk.com
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ART WORKSHOPS FOR CHILDREN

biletler@arter.org.tr 

1- Gabriela Vanga, Mirare, 2006
Arter’deki sergiden yerleştirme görüntüsü/Exhibition view: OyunBu/ThisPlay, 2022
Fotoğraf/Photo: Orhan Cem Çetin

2- Jarosław Kozłowski, Mavi Fragmanlar II/Blue Fragments II, 1988–1990
Arter’deki sergiden yerleştirme görüntüsü/Exhibition view: Koyun Koyuna/Rounded By Sleep, 2022
Fotoğraf/Photo: flufoto

Arter Koleksiyonu/Arter Collection

1

2
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WHICH ONE IS YOUR CIT Y?

“Benim için St. Petersburg’da mutlaka 
görülmesi gereken yerler listesinde 
Ermitaj Müzesi ilk sırada! Dünyanın 
en büyük ve en eski müzelerinden 
biri olmasının dışında, Kış Sarayı 
olarak çarların bir dönem resmi 
ikametgâhı olması ve çarların özel 
sanat koleksiyonlarına ev sahipliği 
yapması da oldukça heyecan verici. 
Ayrıca; 1860 yılından beri perde açan 
ve Çaykovski’nin bestelediği ‘Kuğu Gölü’ 
ile ‘Uyuyan Güzel’ balelerinin ilk kez 
sergilendiği Mariinski Tiyatrosu’nu da 
görmenizi tavsiye ederim.” 

“For me, St. The Hermitage Museum is at the top of the list of must-see 
places in St. Petersburg! Apart from being one of the largest and oldest 
museums in the world, it is also very exciting that as the Winter Palace, 
it was the official residence of the tsars for a period and hosts the 
private art collections of the tsars. Moreover; I recommend you to see 
the Mariinski Theatre, which has been opening its curtains since 1860 
and where Tchaikovsky’s ballets ‘Swan Lake’ and ‘Sleeping Beauty’ were 
performed for the first time.”

“‘1 Numaralı Peron’un hikâyesi, ana karakterlerden Boris’in St. 
Petersburg’dan Moskova’ya gelişiyle başlıyor. Moskova’da yaşamına 
yeniden yön vermek zorunda kalan Boris’in bir parçası, hayatının çok 
büyük kısmını daha farklı bir dinamikle ve alışkanlıklarla geçirdiği St. 
Petersburg’da kalıyor. Bazı anların çağrışımlarıyla geçmişine yaptığı 
kısa geri dönüşlerde Neva Nehri’nin önemli bir yeri var. Boris’in nehir 
gezisini yazarken geçen her saniye, ben de gözlerimi kapatıp kıyı boyunca 
yürüyor ve karakterlerimin konuşmalarına şahit oluyordum. Çok derinden 
hissetmiş ve yazıya geçirmiş olmalıyım ki okurlarım da estetik binalarla 
süslenmiş nehir kenarının güzelliğinin hafızalarına kazındığından 
bahsediyor.”

“The story of ‘Platform No. 1’, starts with the arrival of Boris, one of the 
main characters in the book, in Moscow from St. Petersburg. A part of 
Boris, who had to reorient his life in Moscow, remains in St. Petersburg, 
where he had spent most of his life accommodating hisself to a different 
dynamic and habits. The Neva River plays an important role in him 
reminiscing about the past in certain moments of flashback. In every 
second that passes while he writes about his tour of the river, I too close 
my eyes and walk along the shore, and witness my characters talking. I 
must have felt and written it down so deeply that my readers are talking 
about how the beauty of the riverside decorated with aesthetic buildings 
is etched in their memories.”

[ E C E  YA Z I C I  –  S T.  P E T E R S B U R G ]

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ST. PETERSBURG’a, haftanın DÖRT 
günü her şey dâhil 339,99 USD’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to ST. PETERSBURG from İstanbul Sabiha Gökçen Airport with 
Pegasus’ FOUR days a week flights; 
all-inclusive prices start at 339,99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

*Vergi, havalimanı check-in bedeli ve hizmet bedelini içerir. / The tax includes the airport check-in and service fees.
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[ T O L G A  Y ÜC E ]

“I want to have a story that leads to becoming a director in Hollywood”

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: ZEYNEP KUN

En son rol aldığınız ve gündemde olduğunuz film hangisiydi? Buradaki 
rolünüzü kısaca anlatabilir misiniz? 

Canlandırdığınız karakterler içinde şimdiye kadar sizi en çok zorlayan 
hangisi oldu? 

What was the last movie you starred in? Could you briefly describe your 
role in it?

Which of the characters you have played has been the most challenging 
for you so far?

PORTRE / Portrait
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PORTRE / Portrait

What are your priorities in selecting projects?

So, can you spare time for yourself in this intense pace? 
Can we learn about your special getaways?

Yer alacağınız proje seçimlerinde öncelikleriniz neler? 

Peki bu yoğun tempo arasında kendinize zaman 
ayırabiliyor musunuz? Size özel kaçamaklarınızı 
öğrenebilir miyiz? 
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Bunca yıl dizi oyunculuğu yaptınız, Türkiye’de dizi 
sektörünün geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? 

İmkânınız olsaydı hangi yönetmenin hangi filminde 
oynamak isterdiniz? 

İlerisi için planlarınız neler? Sırada bekleyen, 
gerçekleştirmeyi düşündüğünüz projeler var mı? 

Başka ilham aldığınız aktörler var mı? 

Yurt içinde ve dışında gözde tatil lokasyonlarınız var mı? 

Okuyucularımıza tavsiye edeceğiniz, unutamadığınız bir 
tatilinizi bizimle paylaşabilir misiniz? 

You have been acting in TV series for all these years, how 
do you evaluate where we stand in TV series industry as 
Türkiye? 

If you had the opportunity, which film of which director 
would you like to act in?

What are your plans for the future? Are there any 
projects waiting in line that you plan to realise?
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Are there any other actors you draw inspiration from?

Do you have favourite holiday locations in the country 
and abroad?

Could you share with us an unforgettable holiday that 
you would recommend to our readers?

PORTRE / Portrait
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Seyahat travel

GOLD AND OIL AGAINST ART AND CULTURE RICH: ABU DHABI
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SEYAHAT /  Travel

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ABU 
DABİ’ye, haftanın DÖRT günü her şey dâhil 
134,99 USD’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to ABU DHABI from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ FOUR days a week 
flights; all-inclusive prices start at 134,99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

*Vergi, havalimanı check-in bedeli ve hizmet bedelini içerir.
  The tax includes the airport check-in and service fees.
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Gold and Oil Against  
Art and Culture Rich 
ABU DHABI
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 FOTOĞRAF / PHOTOGRAPH: MOHAMED SOMJI

Jean Nouvel, müzenin kafes 
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 FOTOĞRAF / PHOTOGRAPH: GIUSEPPE CACACE
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BOZBURUN 
YARIMADASI

Bozburun Peninsula
Where the Blue and 
the Green Meet
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
DALAMAN’a, haftanın HER günü her şey dâhil 
694,99 TL’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to DALAMAN from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights; 
all-inclusive prices start at 694,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan DALAMAN’a, 
vergi ve ek ücretler hariç 
15000 BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

You can fly to DALAMAN from 
İstanbul Sabiha Gökçen Airport 
by using 15000 BOLPOINTS, 
excluding taxes and charges.

15000 
BOLPUAN
BOLPOINTS

*Vergi, havalimanı check-in bedeli ve hizmet bedelini içerir. / The tax includes the airport check-in and service fees.
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K
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Bozburun için “Ölmeden 
önce, cennete gidenlerin 

place of the people who go 
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in the region. 
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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.

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.

Organik gıda tüketiminin oldukça 
yüksek olduğu Danimarka’da sizi 

et, balık ve tahıl ağırlıklı bir mutfak 
karşılıyor. “Frikadeller” denen köfteleri, 

“smørrebrød” isimli sandviçleri, 
“rød pølse” isimli sokak sosislilerini, 

”koldskål” denen sütlü tatlıyı ve ringa 
balığının her türlüsünü deneyebilirsiniz. 

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. 

2025’te dünyanın ilk karbon-nört 
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.

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.

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 

hareketli.

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.
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Fiyortlar Arasında 
Kopenhag’ın, büyük İskandinav turlarının en keyifli başlangıç 

noktalarından biri olduğunu unutmamak gerekiyor. Eğer 
Kopenhag’daysanız ve Kuzey kıyılarının etkileyici fiyortlarını da gezmek 

istiyorsanız, bu şehirden başlayan turlara göz atmanızı öneriyoruz.

Among Fjords
We should not forget that Copenhagen is one of the most pleasant 

starting points of the greater Scandinavian tours. If you are in 
Copenhagen and want to explore the fjords of the Northern shores, then 

we would advise you to take a look at the tours setting out from this city.
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TIPS FOR A BETTER LIVING

SIFIR ATIK RESTORANLAR 

ZERO WASTE RESTAURANTS
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SIFIR ATIK  
RESTORANLAR 

ZERO WASTE  
RESTAURANTS 
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G
ünümüzde en ileri teknolojiyle 

Julius

T
Julius
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Kin Dee 

Frea

Beba

Kin Dee 

Frea

Beba

Ora

Oshione
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Ora

Oshione

Cafe Frieda
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Cafe Frieda

Isla Coffee Berlin  

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

kremayla yapılan çeşit çeşit et yemeği, patatesin her türlüsü ve 
leziz çorbalar… Berlin mutfağını sevmek için çok fazla nedeniniz 

var. Pasta ve ekmek konusunda da nam salan ülkede,  
tatlı çörek “pfannkuchen” ile Alman usulü krep  

“eierkuchen”ı da deneyebilirsiniz. 

*Five Elephant: Berlin’in ünlü üçüncü dalga kahvecilerinden biri 
olan mekân, kentin yeni nesil buluşma noktalarından.  

(Reichenberger Strasse 101) 
fiveelephant.com

*Daheim: Mönüsü ağırlıkla et olan mekânda, yerel Alman 
lezzetlerini tadabilirsiniz. (Neumannstraße 136)  

willkommen-daheim.de

*Augustiner am Gendarmenmarkt: Mitte’nin merkezinde, 
Bavyera mutfağının tatlarını sunan Augustiner, özellikle Viyana 
usulü şinitzeli ve sosis çeşitleriyle ünlü. (Charlottenstraße 55)

augustiner-braeu-berlin.de

Berlin’s Culinary Delights 
Berlin is a very cosmopolitan capital in terms of food and 
beverage. Potato meatballs “königsberger klopse”, spicy 

sausage “currywurst”, hot dog “frankfurter”, various meat 
dishes made with schnitzel and sour cream, all kinds of 

potatoes and delicious soups… There are many reasons to 
love Berlin cuisine. You can also try “pfannkuchen”, a sort 

of a cookie, and German-style pancake “eierkuchen” in the 
country, which is also famous for pastry and bread.

*Five Elephant: One of Berlin’s famous third wave coffee 
shops, the café is one of the city’s new generation meeting 

points. (Reichenberger Strasse 101) 
fiveelephant.com

*Daheim: You can try the German culinary delights in the 
restaurant that serves mostly meat dishes.  

(Neumannstraße 136)  
willkommen-daheim.de

*Augustiner am Gendarmenmarkt: Offering flavors of 
Bavarian cuisine in the centre of Mitte, Augustiner is 

especially famous for its Viennese schnitzel and sausages 
(Charlottenstraße 55)

augustiner-braeu-berlin.de
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Görkemli Katedral Majestic Cathedral 

Lifestyle

 
A LITTLE BIT  
OF HISTORY…
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EYLÜL için burcunuz diyor ki...
Your horoscope for SEPTEMBER says that...

Astrolog Özlem Recep
astrologozlemrecep@gmail.com

Sevgili Akrep burçları, kalbi yalnız olanlara müjde! 
Eylül ayının ilk sekiz gününde aşkla ilgili muazzam 
enerjiler sizinle birlikte olacak. Ay genelinde eski 
dostlarla karşılaşacak, kalabalık ortamlar ve 
aktivitelerde bulunacaksınız. Arkadaşlarınızın gizli 
sırlarını duyacağınız, düşmanlıkların perde arkasını 
anlayacağınız bir zaman diliminden geçmektesiniz. 
Arkadaşlarınızın eleştirilerini zihninizde 
büyütmemenizi öneririz. Uzak ülke ve yurt dışı 
planlarınız bulunuyorsa bu ay hız kazanabilir ve yeni 
yerler keşfedebilirsiniz. 

Dear Scorpio natives, good news for those lonely 
hearts! Tremendous energies of love will be with 
you in the first eight days of September. You will 
meet old friends, engage in crowded environments 
and activities throughout the month. You are going 
through a time when you will hear the secrets of 
your friends and understand the 
background of hostilities. I recommend 
that you do not brood about your 
friends’ criticisms. If you have plans 
in relation to distant countries and 
abroad, this can gain momentum and 
you may discover new residential areas 
this month.

AKREP I SCORPIO
Sevgili Yay burçları, Eylül ayı 
içerisinde kariyer hayatınızda 
büyüyen bir enerjiyle yol alacaksınız. 
Bu ay içerisinde yarım kalan projelerinizi toparlamak, 
geçen seneden bu zamana kadar ilerleyemediğiniz 
görüşmelerinizi tamamlamak adına kıymetli. Merkür 
retrosunun etkileriyle dikkat etmeniz gereken konu, 
özellikle yöneticilerinizle aranızı açmak isteyen yerli 
yersiz konuşmalar olabilir. Yanlış anlaşılmalara 
karşı temkinli ve dikkatli olmalısınız. Yurt dışı 
plan ve projeleriniz hız kazanırken hayallerinize 
odaklanmalısınız. Bu ay özelinde ev-hane değişikliği 
ve kendi kabuğunuzda anne-babanızla biraz daha 
fazla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Bebek tedavisi 
görüyorsanız, sürpriz hamileliklere açıksınız.

Dear Sagittarius, you will move forward with a growing 
energy in your career life in September. This month 
will be good for dealing with unfinished projects 
and doing away with meetings that were kept on 
hold since last year. Due to Mercury retrograde, the 
issue that you should pay attention to may be the 
those speaking out of turn to drive a wedge between 
you and your managers. You should be cautious 
and careful against misunderstandings. While your 
overseas plans and projects gain momentum, you 
should focus on your dreams. This month, you may 
want to change your house or dwelling and spend a 
little more time with your parents in your own shell. 
If you are undergoing infertility treatment, you may 
have a surprise pregnancy.

YAY I SAGITTARIUS
Sevgili Terazi burçları, Eylül 
ayında çalışma, sağlık ve günlük 
ev hayatınızı değiştirecek pek 
çok konu gündeminizde olacak. 
İş hayatınız ve değişen çalışma 
arkadaşlarınızla ilgili konularla 
ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Ev ve hane 
değiştirmek istiyorsanız, bu ay içerisinde yarım kalan 
bir arayışınız varsa çözümlenebilir. Merkür retrosu 
döneminde kazalara dikkat ederken beraberliğinizde 
gizli ve gizemli olmanızı, sırlarınızı kimseyle 
paylaşmamanızı öneririz. 

Dear Libra natives, many issues that will change your 
work, health and daily home life will be on your agenda 
in September. You may have to deal with issues related 
to your work life and changing colleagues. If you 
want to change your home or dwelling, if you are still 
searching for one, you may find it this month. Whilst 
paying attention to accidents during the Mercury 
retrograde, I recommend that you be secretive and 
mysterious in coupledom and not share your secrets 
with anyone.

LIBRA

Sevgili Koç burçları, Eylül 
ayında sağlığınıza çok ama 
çok dikkat etmelisiniz. Kronik 
rahatsızlıklarınız tetiklenebilir. 
Dostlarınızın size göstermediği 
ikinci yüzlerini fark ederken 
bazı sırların açığa çıkmasına tanıklık edebilirsiniz. 
Dostunuza düşmanınıza çok dikkat ederken özel 
hayatınız içerisinde bazı kopuşlar yaşamanız 
muhtemel. Evliliğinizdeki anlaşmazlıkların 
büyüyebileceği bir ayın içerisindesiniz, ben-sen 
kavgaları yerine çözüm odaklı davranmanız 
oldukça önemli. İş yerinizden ayrılmak gibi bir 
kararınız bulunuyorsa acele karar verip rakiplerinizi 
sevindirmeyin. 

Dear Aries natives, in September you should be very, 
very careful with your health. Your chronic ailments 
may be triggered. You may witness some secrets 
being revealed while noticing the second face of your 
friends who do not show their real faces to you. While 
paying close attention to your friends and foes, it is 
possible for you to experience some ruptures in your 
private life. You are in a month where disagreements 
in your marriage may grow, it is very important that 
you act solution-oriented instead of getting involved 
in me-you fights. If you have a decision to leave your 
workplace, do not make a hasty decision and make 
your competitors happy.

KOÇ I ARIES TAURUS
Sevgili Boğa burçları, Eylül ayında aşk hayatınızdaki 
gelişmeler ruhunuzu mutlu edebilir. Yarım kalan 
aşklar için bir fırsat daha bulunuyor. Kalbinizin pır pır 
olacağı muazzam bir zaman diliminden geçerken 
ayın 10’undan sonra görmezden geldiğiniz bazı 
sırların farkına varacaksınız. Biraz gizli ve gizemli 
olmak isteyebilirsiniz. Arkadaş ortamınızın özel 
hayatınız hakkındaki eleştirilerine kulak tıkamanız 
önemli. Sırlarınızı kimlerle paylaşıyorsanız dikkatli 
olmalısınız. İş hayatınızda ve günlük yaşantınızda 
aksaklıklar yaşayabilirsiniz, planlarınızı alternatif 
yollarla planlamaya çalışmanız oldukça önemli. 

Dear Taurus natives, the developments in your love 
life in September may make your heart sing. There 
is another chance for unfinished love. As you go 
through a great period in time in which you will feel 
there are butterflies in your stomach, after the 10th 
you will realise some of the secrets you have been 
ignoring. You may want to be a little secretive and 
mysterious. It is important that you 
do not lend an ear to the criticisms 
of your circle of friends about 
your private life. You should be 
careful with whom you share your 
secrets with. You may experience 
disruptions in your business and 
daily life, it is very important to try to 
make your plans in alternative ways.

Sevgili İkizler burçları, Eylül ayında 
evinizin içerisinde yeni düzenlemeler 
yapmak isteyebilirsiniz. Ayın ilk 10 
günü kendi kabuğunuzda kalmak 
isteyebilirsiniz. Aile büyüklerinizin desteğini 
arkanıza almak isteyebilirsiniz. Ayın ortasıyla birlikte 
kariyerinizde bir türlü ilerleme kat edemediğiniz 
ve belirsiz olan geçen seneden kalan projelerinizi 
toparlamak için destek göreceksiniz. Aşk hayatınız 
adına kalbinizde yara olan birinden haber alabilir, 
biten aşklarla son yüzleşmeleri yaşayabilirsiniz. 

Dear Gemini natives, you may want to make new 
arrangements in your home in September. You 
may want to stay in your shell for the first 10 days 
of the month. You may want to get the support 
of your family elders. Mid-month, you will get 
support to accelerate last year’s projects, which 
did not lead you to make headway in your career 
then and remained hazy. When it comes to your 
love life, you can hear from someone who has left 
a wound in your heart and you can experience the 
last confrontations in a love affair that has already 
ended.

GEMINI
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EYLÜL için burcunuz diyor ki...
Your horoscope for SEPTEMBER says that...

Sevgili Balık burçları, Eylül ayı sizin için 
arınma dönemi. Artık ruhunuza iyi gelmeyen 
hiçbir enerjiyi, işi, arkadaşlığı, dostluğu 
yakınınızda istemeyeceksiniz. Beraberliğiniz 
ve evliliğinizde de yeni bir düzenin içinde kendinizi 
bulabilirsiniz. Ayın ortalarıyla birlikte sağlığınıza çok dikkat 
etmeniz gereken bir on gün bulunuyor, kendinize özen 
göstermelisiniz. Merkür retrosu etkisiyle açık düşmanlık 
yapanlarla karşılaşabilir, akrabalarınızın, dostlarınızın 
ikinci yüzünü görebilirsiniz. Bu konuların esas 
sebeplerinin altında para ve miras konuları yatıyor olabilir. 
Beraberliğiniz içerisinde birbirinizle oldukça mutluysanız, 
araya girmeye çalışan, aranızı açmak isteyenlere karşı 
temkinli olmalısınız. Kilo vermek istiyorsanız, kendinizi 
zorlamadan yapacağınız egzersizlerle birlikte eski 
formunuza kavuşabilirsiniz. 

Dear Pisces, September is a period of purification for 
you. You will no longer want any energy, work, work 
friendship or friendship near you that is not good for your 
soul. As a couple or in marriage, you may find yourselves 
in a new order. Mid-month, there are ten days when you 
need to pay attention to your health, you should take 
care of yourself. Due to Mercury retrograde, you may 
encounter open enemies and see the second face of 
your relatives and friends. The main reason behind this 
may be money and inheritance issues. If you are quite 
happy with each other as a couple, you should be wary 
of those who try to intervene and break you apart. If you 
want to lose weight, you can regain your old form with 
the exercises you will do without forcing yourself.

CAPRICORN PISCES
Sevgili Oğlak burçları, Eylül ayı içerisinde 
mahkemelerle ilgili konularla mücadele etmek 
durumunda kalabilirsiniz. Tüm ay boyunca 
uzak-yakın seyahatler, eğitimler ve sözleşmeler 
gündeminizde olacak. Kış aylarından bu zamana 
kadar beklediğiniz gelişmelerin sonucunu alırken 
size teslim edilmeyen haklarınızı almaya doğru 
ilerleyeceksiniz. Merkür retrosu döneminde 
hukuksal konulardaki gelişmelerde temkinli 
olmalısınız. Özel hayatınız açısından geçtiğimiz 
senelerde içinizde yara olan bir beraberliğiniz 
bulunuyorsa bu ay içerisinde sürpriz haberleşme ve 
karşılaşmalar bulunuyor. 

Dear Capricorn, in September, you may have to deal 
with court-related issues. Throughout the whole 
month, far-near travels, trainings and contracts will 
be on your agenda. While you may get the results of 
the developments you’ve been waiting for to unfold 
since winter, you will get closer to get your dues. 
During Mercury retrograde, you should be cautious 
about developments in legal matters. In terms of 
your private life, if you have been 
with someone who wounded your 
heart in the past, there may be 
surprise communications and 
encounters this month.

Sevgili Kova burçları, Eylül ayı 
boyunca parasal konularla 
ilgili gelişmeler ruhunuzu 
mutlu edecek ancak bu 
parayı elde tutmak oldukça 
önemli. Çıkan borçlar ve kredi 
giderlerine karşı temkinli 
olmalısınız. Merkür retrosu 
döneminde eski kronik rahatsızlıklarınız tetiklenebilir 
ve olası operasyonlarla karşılaşabilirsiniz, 
kontrollerinizi mutlaka yaptırmalısınız. Özel 
hayatınızda, beraberliğinizde biraz daha fazla 
birbirinize eski günlerdeymişsiniz gibi zaman 
ayıracağınız bir zaman diliminden geçebilir ve 
ruhunuza iyi gelen eski gittiğiniz yerlerde ufak bir tatil 
organizasyonu yapabilirsiniz.

Dear Aquarius natives, financial developments will 
make your heart sing throughout September, but it 
is very important to save this money. You should be 
cautious about debts and credit expenses. During 
the Mercury retrograde, your old chronic diseases 
may be triggered and you may possibly need to 
undergo an operation, you should definitely get 
checked. In your private life, you can spend a little 
more time with each other as was the case in the old 
days, and you can organise a small getaway to your 
old favourite places that are good for your soul.

KOVA I AQUARIUS

Sevgili Yengeç burçları, Eylül ayında kısa-uzak 
seyahatler yapabilir, tatil planları içerisinde 
bulunabilirsiniz. Aile içerisinde, kardeş, kuzen, yakın 
akraba ve arkadaşlarınızın problemlerini çözmek 
isteyebilirsiniz. Eğlenceli aktivitelere katılabilir, 
görüşmediğiniz yakınlarınıza kavuşabilirsiniz. 
Hem sizi hem de aile üyelerinizi, çocuğunuzun 
eğitim planlarıyla ilgili yeni başlangıçlar 
heyecanlandırabilir. Merkür retrosu döneminde 
kendi özelinizde üreme organları ve böbreklerinize 
dikkat etmelisiniz. 

Dear Cancer natives, in September, you can make 
short-distance trips and find yourselves making 
holiday plans. Within your family, you may want 
to solve the problems of siblings, cousins, close 
relatives and close friends. You can participate 
in fun activities, you can meet with your relatives 
you have not met. You and your family members 
may be excited about new 
beginnings regarding your 
child’s education plans. 
During Mercury retrograde, 
you should pay attention to 
your reproductive organs 
and kidneys.

YENGEÇ I CANCER

Sevgili Aslan burçları, Eylül ayında parasal konularla 
ilgili şanslı ama oluşabilecek giderler karşısında 
da biraz daha dikkatli olmanız gereken özel bir 
süreçten geçmektesiniz. Özellikle ayın sonundaki 
giderleri dengelemeli, sizden borç para isteyenlere 
karşı temkinli olmalısınız. Merkür retrosu sürecinde 
dostunuzun, düşmanınızın kim olduğunu fark 
edeceksiniz. Telefon ve bilgisayarınızda arızalar 
çıkabilir. Bu ay, aracınızla hız yapmamanız 
gerektiğinin de altını çizelim. 

Dear Leo natives, in September you will be going 
through a special period in which you are lucky in 
financial matters, but you have to be a little more 
careful about the expenses. You should especially 
balance the expenses at the end of the month and 
be cautious of those who ask you for money. During 
Mercury retrograde, you will come to realise who is 
your friend and who is your enemy. Your phone and 
computer may malfunction. And I want to underline 
that you should not speed up with your vehicle.

 LEO

Sevgili Başak burçları, Eylül ayında kendinizi 
yenileyeceğiniz muazzam enerjiler sizinle 
birlikte olacak. İmajınızı değiştirebilir, yeni sağlık 
yöntemleriyle kendinizi iyileştirmek isteyebilirsiniz. 
8 Eylül tarihine kadar evinizi değiştirmek ve yeni 
bir ev satın almak için fırsatlar sizinle birlikte 
olacak. Ayın genelinde yaşanacak Merkür 
retrosuyla birlikte, eski sağlık problemlerinizin 
kontrolünü yaptırmanızı öneririz, ufak operasyonlar 
geçirebilirsiniz. Bu ay, özel hayatınızda önemli bir 
karar aşamasından geçeceksiniz; çözüm bulmak 
istiyorsanız biraz zamana yaymak önemli. 

Dear Virgos, in September, you will have 
tremendous energy to recharge your batteries. You 
may want to change your image and heal yourself 
with new health methods. Opportunities to change 
your home and buy a new dwelling will be 
with you until September 8th. With the 
Mercury retrograde to be experienced 
throughout the month, we recommend 
you to have your old health problems 
checked out, you may possibly have 
to undergo a minor operation. In 
your private life, you will go through an 
important decision making stage; even if you want 
to find a solution, it is better to leave it up to time.

VIRGO
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Pegasus’tan Haberler News

PEGASUS RECEIVES “RISK MANAGEMENT AND RESILIENCE” AWARD FROM EUROFINANCE
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HABER / News

PEGASUS RECEIVES “RISK MANAGEMENT AND 
RESILIENCE” AWARD FROM EUROFINANCE

PEGASUS’A 
EUROFINANCE’TEN
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HABER / News

THE 7 TH

FIR ST CHANCE PRO GRAM STARTS
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Welcome on Board! 

aircraft may have to divert and make an unscheduled landing 

Follow crew member instructions promptly 
Respect crew members and fellow guests 
Behave in a safe and appropriate manner 

or any other tobacco 
products during 

others to 

Behave in a safe and 

verbal or physical 

Respect your crew members 

all your personal belongings and do not forget to hand back the 

for such items or baggage that will be recorded to your name and 

Important Reminders for Our Guests
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Important Reminders for Our Guests

Tehdit

kullanma

civil aircraft 

 Refusing to follow crew instructions 

 Tampering with smoke detectors 

of the flight

alcohol which was not provided by crew 

Removing or damaging safety or emergency 
















