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Saygıdeğer misafirlerimiz,

2016 yılında havacılık sektörünü zorlayan tüm gelişmelere rağmen 

misafir sayımızı bir önceki yıla oranla yüzde 8,1 artırarak 24.14 milyon 

misafirimize uygun fiyatlı seyahat imkânı sunduk. 2017 yılında uçuş 

ağımıza yeni şehirler ekleyerek daha çok misafirimize hizmet vermeyi 

hedefliyoruz.

Uçuş ağımıza Nisan ayında Çeçenistan’ın başkenti Grozni’yi, Haziran ayında 

ise Samara, Nijniy Novgorod ve Volgograd şehirlerini ekliyoruz. Böylece 

hali hazırda seferlerimiz olan Moskova, Krasnodar ve Mineralnye Vodi ile 

birlikte Rusya’da toplam 7 noktaya uçacağız. 

Orta Doğu bölgesinde de büyümeye devam ediyoruz; Birleşik Arap 

Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’yi bu bölgede 12’nci rotamız olarak uçuş 

noktalarımız arasına katıyoruz. Haziran ayından itibaren misafirlerimiz 

haftanın üç günü Abu Dabi’ye uçabilecek.

Yaklaşan yazın habercisi baharda güzel havanın keyfi yeni yerler keşfederek 

çıkar. 40 ülkede 103 noktaya ulaşan uçuş ağımız içerisinden dilediğiniz 

şehirlere seyahat planı yapmak için flypgs.com’u ziyaret ederek ilham 

alabilirsiniz. 

Sevdiklerinizle Avrupa’nın masal şehri Prag’da unutulmaz bir tatil 

geçirebilir, Atina’nın sokaklarında geçmişe bir yolculuğa çıkabilir, 

Barselona’da şehrin büyüsüne kapılarak birbirinden lezzetli deniz 

ürünlerinin tadına bakabilirsiniz; yaz sezonuna ilk adımı Kuzey Kıbrıs 

sahillerinde atabilir ya da Hatay’da bir hafta sonu lezzet ve kültür turu 

yapabilirsiniz. 

Çocuklara verdiğimiz önemi her fırsatta farklı proje ve uygulamalarla 

gösteren bir hava yolu olarak, dergimize bu ay itibarıyla özel bir bölüm 

ekliyoruz. Minik misafirlerimize ve ailelerine özel hazırlayacağımız 

bölümde her ay çocuklu seyahati kolaylaştıracak ipuçları, farklı seyahat 

rotaları ve etkinlik önerileri başta olmak üzere pek çok renkli içerik 

bulabileceksiniz. 

Bu vesileyle başta çocuklarımız olmak üzere tüm misafirlerimizin ve 

Türk halkının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten 

dileklerimle kutluyor, sizlere keyifli bir uçuş diliyorum.

Dear Guests,

Despite all of the setbacks in the aviation sector in 2016, the number of guests 

flying with us increased by 8.1 percent over the previous year, as we made it 

possible for 24,14 million of our guests to travel for reasonable prices. We aim 

to provide services to even more guests in 2017 by adding new cities to our 

flight network.

We’re adding the Chechen capital, Grozny, to our flight network in April, and 

in June, we’ll be adding the cities of Samara, Nizhny Novgorod and Volgograd. 

With these additions, we’ll be flying to a total of seven destinations in Russia, 

including our current destinations Moscow, Krasnodar and Mineralnye Vody.

We’re also continuing to grow in the Middle East. We’re adding Abu Dhabi, the 

capital of the United Arab Emirates, to our flight network, making it our 12th 

destination in the Middle East region. Starting in June, our guests will be able 

to fly to Abu Dhabi three days out of the week. 

Spring is the harbinger of summer, and you can enjoy the fine spring weather 

by setting out to discover new places. You can gather inspiration by visiting our 

website flypgs.com to make travel plans to any city you’d like from among our 

103 destinations in 40 countries.

Together with your loved ones, you can enjoy a romantic holiday in Europe’s 

fairytale city, Prague; take a journey to the past on the streets of Athens; or 

become wrapped in the magic of Barcelona, as you sample the great variety of 

seafood the city has on offer. You can take your first steps of summer on the 

beaches of Northern Cyprus, or set out for a weekend gourmet and cultural 

tour of Hatay.   

As an airline that uses every opportunity to demonstrate the importance we 

place on children through new projects and activities, beginning this month, 

we’re adding a special section to our magazine. You’ll find lots of interesting 

information, starting with helpful hints on travelling with children and 

interesting travel routes and events, in this section prepared especially for 

children and their families.

On this occasion, I’d like to offer all our guests, especially children and all of the 

people of  Turkey my best wishes for a happy April 23 National Sovereignty 

and Children’s Holiday. Enjoy your flight.
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CALL CENTER

0888 228 12 12

0850 250 02 24

 - 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
 - ROMANIA  00 40 21 307 91 75

 - KOSOVO  00 381 38 225 810
- SPAIN  34 91 833 6001  

 - 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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HP, Windows 10 Pro ürününü önerir. HP ELITE SLICE 

Yepyeni bir masaüstü 
deneyimi

Güvenli, güçlü, kurumsal 
performans 

 

Üstün çok yönlülük
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        SPRING FESTIVAL IN BODRUM
Bodrum, Ortakent-Yahşi, 17-21 Mayıs tarihleri 
arasında Bahar Festivali ile şenleniyor. 
Bodrum, Ortakent-Yahşi will be holding its 
Spring Festival from May 17-21. 

22 I 
 FRUIT DISHES FESTIVAL 
Slow Food Halfeti tarafından düzenlenen 
Halfeti Meyve Yemekleri Festivali, bu yıl 29-30 
Nisan tarihlerinde gerçekleşiyor. 
The Halfeti Fruit Dishes Festival organized by 
Slow Food Halfeti and will take place again this 
year on April 29-30. 

26 I
 ART FAIR IN BRUSSELS
Brüksel Çağdaş Sanatlar Fuarı, sanatseverlerin 
ilgisini bir kez daha Brüksel’e çekiyor.
The Brussels Contemporary Arts Fair will once 
again be attracting art-lovers to the Belgian 
capital. 

32 I 
 MARATHON TIME IN LONDON
Londra Maratonu, Nisan ayının önemli spor 
etkinlikleri arasında yer alıyor. 
One of the most important sport events, The 
London Marathon takes place during April.

46 I
 ABOUT: ERDEM YENER
Oyuncu ve müzisyen Erdem Yener’e hakkında 
merak ettiklerimizi sorduk.
We asked artist and musician Erdem Yener some 
questions we had on our minds.

 PORTRE PORTRAIT

108 I 
Güldüy Güldüy Show Çocuk ekibi, Flypgs.com 
Magazine’in bu ayki konuğu oldu. 
Güldüy Güldüy Show Çocuk (Kids are A Barrel 
of Laughs) cast is our guest this month at 
Flypgs.com Magazine.
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Leeds Gold 6000m2 2018 

KISA BİR SÜRE İÇİN ÖZEL FİYATLAR, SİZİ BEKLİYOR!

GÜZEL HABERLER 
BİZDEN!

Kentsel dönüşümün kalbi Basın Ekspres'te, 
yatırımcılar için mükemmel bir fırsat doğuyor.

İSTANBUL
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 SPRING FESTIVALS IN EUROPE
Sizin için derlediğimiz Avrupa’daki bahar 
festivallerine bir göz atın.
Have a look at spring festivals in Europe 
we’ve put together for you.

60 I 
 BOLOGNESE DELIGHTS
İtalya’nın kuzeyinde, tarihi tuğlaların 
renklendirdiği “kızıl şehre” hoş geldiniz.
Welcome to northern Italy’s “red city”, 
coloured by the historic bricks.

76 I  

Doğayla iç içe olmak isteyenler için Rize’ye; 
bu cennet şehre gitme planlarına başlamanın 
tam zamanı...
It’s the perfect time for anyone who wants to be 
one with nature to start planning a trip to the 
heavenly region of Rize.

            
        LIFESTYLE

84 I

Anadolu tarihinden izler taşıyan Kayseri’de bir 
gastronomi yolcuğuna hazırlanın.
Get ready for a gastronomic journey through 
Kayseri, where you’ll find lasting traces of 
Anatolian History.

88 I  

            VEGETABLES
Evinizdeki küçük alanlarda sebzenizi kolayca 
yetiştirmeye ne dersiniz?
Do you want to grow your vegetables that are 
easy to grow in small spaces of your home?

92 I  

           AIR TRAVEL AFTER PLASTIC         
            SURGERY
Plastik cerrahi sonrasında yapılan uçak 
yolculuklarında nelere dikkat etmeliyiz?
What to do on air travels after plastic surgery?
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Welcome to the new LUX* Bodrum. Opening May 2017. What’s next?

Smile all  
the stay in 
Bodrum.
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FESTIVAL
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Sinema İçin 
“Kaldır Kafanı”

F I L M . I K S V . O R G

“ L I F T  Y O U R  H E A D 
U P ”  F O R  C I N E M A

F I L M . I K S V . O R G





FESTIVAL
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Ankara Filme 
Odaklanıyor

F I L M F E S T A N K A R A . O R G . T R

A N K A R A  F O C U S E S  O N  F I L M

F I L M F E S T A N K A R A . O R G . T R

PEGASUS 
UÇURUYOR

49,99 TL

You can fly to 
Ankara from 

FLY WITH  
PEGASUS





İzmir Kitap Fuarı 
ile Renkleniyor

I Z M I R K I T A P F U A R I . C O M

B R I G H T E N  U P  W I T H  T H E 

I Z M I R K I T A P F U A R I . C O M
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FUAR FAIR
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PEGASUS 
UÇURUYOR

49,99 TL

You can fly to

FLY WITH  
PEGASUS





FESTIVAL
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Ortakent’te Bahar 
Çok “Yahşi” 
Bodrum’un en güzel beldelerinden olan Ortakent-

O R T A K E N T YA H S I F E S T I V A L I . C O M

S P R I N G  F E S T I V A L
I N  O R T A K E N T

O R T A K E N T YA H S I F E S T I V A L I . C O M





Halfeti’de 
Damaklar 
Şenleniyor

TWITTER.COM/SLOWFOODHALFETI

FESTIVAL

Trend ••• hot wire

TWITTER.COM/SLOWFOODHALFETI
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Brüksel’de 
Sanat Fuarı

ARTBRUSSELS.COM

FUAR FAIR

Trend ••• hot wire

A R T  F A I R  I N  B R U S S E L S

ARTBRUSSELS.COM
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Vermeer’in
Başyapıtları
Paris’te
Paris’te bulunan Louvre Müzesi, resim tarihinin 

L O U V R E . F R

EXHIBITION

Trend ••• hot wire

V E R M E E R ' S  M A S T E R P I E C E S
I N  P A R I S

L O U V R E . F R

28

EXHIBITION

Trend ••• hot wire

63,99 USD

You can fly to 

63.99 USD.

PEGASUS 
UÇURUYOR

FLY WITH  
PEGASUS



G A R E N TA  
AY R I C A L I K L A R I ,  
Ş İ R K E T L E R E  Ö Z E L  
F I R S AT L A R L A !

Uzun dönem araç kiralamada benzersiz avantajlar sizi de Garentalı yapacak!  

Bu fırsatı kaçırmayın, Garenta ile işinizi ileriye taşıyın.

*Bahsedilen Euro fiyatlar, 36 ay, yıllık 15.000 KM için geçerli, kurumsal kiralamalara özel fiyatlardır.

SEAT LEON STYLE  
1.6 TDI 115 HP DSG S&S 

Aylık 345  + KDV*

AUDI A4 
2.0 TDI 190 HP Quattro STR 

Aylık 849  + KDV*

FIAT EGEA EASY  
1.3 Multijet 95 HP Manuel 

Aylık 260  + KDV*



“Gizemli 
Manzaralar” 
Paul Gauguin, Vincent Van Gogh, Claude Monet, 
Wassily Kandinsky, Emily Carr ve Georgia O’Keeffe gibi, 
modern resmin öncü isimlerine ait gizemli manzara 

gezilebilir.  M U S E E - O R S A Y. F R

EXHIBITION

Trend ••• hot wire

“ M Y S T I C A L  L A N D S C A P E S ”

modern painting, including Paul Gauguin, Vincent Van 
Gogh, Claude Monet, Wassily Kandinsky, Emily Carr 
and Georgia O’Keeffe, will be on display at the Musée 

The union between humanity and the cosmos, the 
hardships of war, the power of nature and of love, 
contemplation and happenings during the night, all 
come together under the central theme of “Mystical 

and Beatrice Avanzi, the exhibit is a joint effort put 
together by the Musée d’Orsay and the Ontario Art 
Gallery in Canada. M U S E E - O R S A Y. F R

30

EXHIBITION
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gezilebilir.  M U S E E - O R S A Y. F R

“





Londra’da 
Maraton Zamanı

V I R G I N M O N E Y L O N D O N M A R A T H O N . C O M

M A R A T H O N  T I M E  I N  L O N D O N

international marathons, together with Boston, 

V I R G I N M O N E Y L O N D O N M A R A T H O N . C O M

32 

SPOR SPORT
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PEGASUS 
UÇURUYOR

58,99 USD

You can fly to 

58.99 USD.

FLY WITH  
PEGASUS
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CINEMA
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SAHNE STAGE

G Ö R M E D E N
O L M A Z

M U S T
S E E

Veronalı İki Centilmen 

Two Gentlemen of Verona  

Patron

The Boss 

Rüya ve Maskeler 

  

Dreams and Masks 

Kadın ve Adam

Madam and Adam 
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Iyeoka

 Nijerya kökenli ABD’li vokal, 

 

Feridun Düzağaç

 

 

Hayko Cepkin

 

Pink Martini
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KONSER CONCERT





O K U M A D A N
O L M A Z

M U S T  R E A D

DÜKKÂNI 

TENT OF MIRACLES  

THE SHAPE OF LONELINESS 

 

FRAMED STORIES 

THE INNOVATORS

MY NAME IS LEON 

NÂZIM'I YAZANLAR: 1902-2017

WRITERS ON NÂZIM: 1902-2017 

Trend ••• hot wire
KÜTÜPHANE LIBRARY
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Emektar Kaptanlardan 
Pegasus’a Veda 

HABER NEWS

Trend ••• hot wire

V E T E R A N  P I L O T S  B I D 
P E G A S U S  F A R E W E L L 





+90 242 444 0 558



+90 242 444 0 558
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HAKKINDA ABOUT

Trend ••• hot wire

Erdem Yener

“Almak Yerine Yaşamayı 
Tercih Ederim” 
“ I ’ D  R A T H E R  L I V E  T H A N  B U Y ”

Röportaj.Interview 
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Hayatımda yer etmiş herkesin bir payı var bu albümde. 
Onları saymakla bitiremem ama özgün bir sound’a 
ve bestelere sahip bir albüm olduğunu da rahatlıkla 
söyleyebilirim.

Denge kurayım diye özel bir çabam yok aslında. 
Hayatım bir şekilde ikisiyle de geçiyor. Tek 
motivasyonum ikisini de düzgün icra edebilmek. Bu da 
çok çalışmakla mümkün olabiliyor kuşkusuz. Bunun 
için de elimden geleni yapıyorum (gülüyor).

Müzikle ilgili işler, albümün çıkmasını takip eden 
süreçte de çok yoğun olduğu için TV’yi bırakmak 
durumunda kaldım ama bu, oyunculuğu bıraktığım 
anlamına gelmiyor. Olabildiğince kısa bir süre içinde 
yeni bir filmin hazırlıklarına başlamak niyetindeyim.

Herkes farklı tarzlarda müzik dinlese de gülmek, 
hepimizin ortak eylemi. Oyunculuk vasıtasıyla daha 
çok insanla ortak duyguda buluşmuş oldum.

Hepsi doyumsuz ergenlik yıllarının eseri (gülüyor). 
Şimdi bu işleri düzgün icra eden insanları izliyorum. Bu 
daha mantıklı (gülüyor).

Barselona sanırım. İstanbul’a ilk geldiğim yıllarda 
sokakta yürürken hissettiğim şeyleri hissettirdi bana. 

Türkiye dışında bir yerde -en azından uzun 
süre- yaşayabileceğimi sanmıyorum. Ama bazen 
İstanbul’dan kaçasım da geliyor. Belki güneyde küçük 
bir yerde devam etmek seçenek olabilir.

Valizim giderken de dönerken de hep küçüktür. Almak 
ya da taşımak yerine yaşamak, gittiğim yerlerde 
önceliğim olur hep.

İş yüzünden birkaç kez, son dakikada 
gerçekleştiremediğim Londra seyahatim var. Bu kez de 
2017’e kısmet diyorum (gülüyor).

Everyone who’s ever played a part in my life has inspired 
this album. There are too many to count, but I can 
confidently say it’s an album with an original sound and 
original songs.

I don’t really try very hard to strike any particular 
balance. My life is divided between the two, and my only 
concern is to do both of those things properly. Obviously, 
the only way to do that is to work very hard. So I try my 
best. (Laughs).

In the music business, the period after an album’s release 
is fairly intense, so I had to give up my television work. 
But that doesn’t mean I’ve quit acting. I’m planning 
on starting work preparing for a new film as soon as 
possible.

Everyone listens to different types of music, but laughter 
is something we all share. Acting has allowed me to 
experience shared emotions with more people.

That’s all a result of my unsatisfied years of puberty 
(laughs). Now I watch people who are actually 
competent do those jobs. It makes more sense (laughs).

I’d say Barcelona. It made me feel the same way I did 
when I walked around the streets of Istanbul during my 
first years here.

I don’t think I could live abroad, at least not for any long 
period of time. But it’s not like sometimes I don’t feel the 
need to escape from Istanbul. Maybe i might decide to 
get a little place of my own down south.

Whether I’m going somewhere or coming back, my 
suitcase is always small. When I’m on holiday, my 
priority is always living, rather than buying things. 

There’s a trip to London I’ve had to cancel a few times 
at the last minute because of work. Here’s to London in 
2017 (laughs).
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RÖPORTAJ INTERVIEW

Trend ••• hot wire

Binlerce Saatlik Emek:
Telden Pegasus Heykeli

T H O U S A N D S  O F  H O U R S  O F  L A B O U R :
P E G A S U S  W I R E  S C U L P T U R E

Röportaj/Interview   
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When most people look at a sculpture, the first 
thing they focus on is what the artist wanted to 
explain. “What does it mean?” they ask. But for 
me, the first thing I try to imagine is “How was 
it made?” For me, imagining the original state of 
the stone, the labour, the discipline involved, is 
something priceless. 

We should be able to see the labour that goes 
into a sculpture or other work of art, even if we 
can’t comprehend the subject or the aim. Think 
of it this way: you should look at the quality in a 
work of art – in other words, the labour in it – the 
same way that you look at the purpose and the 
quality of any product you purchase. What I want 
to emphasize in my works, as you’ve noticed, is 
capturing labour and its importance. Of course, 
you might ask, “Do you really need to make 
sculpture to get this across?” This is the point: 
Sculpture is one way, one style of explaining. The 
problem is how do you want to get something 
across? Speaking? Writing? Showing? I think a 
sculpture is needed to explain things that can’t be 
explained in words.

The time I need to finish a work varies according 
to the difficulty – which means the size and 
the anatomical configurations. For example, 
I finished my piece “Pegasus” in 1,270 hours 
working 8-10 hours a day. I used 12 kilometres, or 
135 kg of baling wire. Baling wire is usually used 
to connect the iron reinforcement bars used in 
construction. I begin by preparing the wire for 
wrapping, which means doubling the wire so that 
it looks, so to speak, like macaroni. After that I 
start twisting it using a technique I developed 
myself. Of course, this process is very difficult 
and involves serious work. I keep the anatomical 
configurations in mind, as if I’m knitting a 
covering to fit perfectly over the figure. We 
could compare it to the technique used to weave 
baskets.
 

The figure of the horse and its anatomical 
configurations have historically been important 
for sculptors. That is to say, sculpting a horse has 
always been a prestigious task for a sculptor. So, 
when I felt I needed to do a piece that would get 
some recognition, I got the idea of doing a large 
sculpture of a horse.

Çoğu kişi bir heykele baktığında öncelikle 
sanatçının anlatmak istediğini anlamaya 
yoğunlaşıyor, “Ne anlatıyor?” diye sorguluyor. 
Benim önceliğim ise “Nasıl yapılmış?” diye hayal 
etmek oluyor genellikle. O taşın ilk hâlini hayal 
etmek; emeği, disiplini düşünmek paha biçilemez 
benim için. 

Heykel ya da başka bir sanat eserinde, 
aktarılmak istenen konuyu ve amacı 
anlayamasak da harcanan emeği görebilmeliyiz. 
Şöyle düşünelim, bir ürün satın alırken amacına 
ve kalitesine nasıl bakıyorsak; sanatta da 
kalitesine yani emeğine bakmamız gerekir 
düşüncesindeyim. Sizin de fark ettiğiniz gibi, 
benim de eserlerimde vurgulamak istediğim, 
emeği ve önemini yansıtmak. Tabii ki, “Bunu 
aktarmak için heykel yapmanız gerekli mi?” 
diye sorabilirsiniz. Esas olan şu: Heykel bir 
anlatım biçimi, bir üsluptur. Siz derdinizi 
nasıl aktarmak istiyorsunuz? Söyleyerek mi, 
yazarak mı, göstererek mi? Bence konuşarak 
veya yazarak anlatamıyorsanız oraya bir heykel 
gereklidir.

Çalışmalarımın tamamlanma süreci eserin 
büyüklüğüne, anatomik değerlerine yani 
zorluğuna göre değişiyor tabii ki. Örneğin, 
“Pegasus” eserimi günde 8-10 saat çalışarak 
1,270 saatte tamamladım. Yaklaşık 12 km, başka 
bir deyişle 135 kg balya teli kullandım. Balya 
teli inşaatlarda demirleri birbirine bağlamak 
için kullanılıyor genellikle. Ben de balya telini 
öncelikle örülecek şekilde hazırlıyorum. Yani 
iki kat olarak boyluyorum. Burgu makarna 
gibi oluyor diyebiliriz. Sonrasında kendime 
has örme tekniği ile örüyorum. Tabii bu örme 
süreci daha zor ve ciddi emek isteyen bir 
durum. Anatomik değerlerini göz önünde 
bulundurarak sanki üzerine tam oturacak 
kılıf örüyormuş gibi örüyorum. Sepet örme 
tekniğine benzetebiliriz.

Tarihte at figürü ve anatomik değerleri, 
heykeltıraşlar için her zaman önemli bir 
yere sahip olmuş. Yani at heykeli yapmak 
heykeltıraşlar için prestij diyebiliriz. 
Dolayısıyla daha çok ses getirecek heykeller 
yapmam gerektiğini düşündüm ve büyük bir at 
heykeli yapma fikri doğdu içimde. 

 • 49



PEGASUS HAVA YOLLARI RUSYA’DA UÇTUĞU DESTİNASYONLARA NİSAN AYINDAN İTİBAREN ÇEÇENİSTAN’IN 
BAŞKENTİ GROZNİ’Yİ; HAZİRAN AYINDAN İTİBAREN İSE SAMARA, NİJNİY NOVGOROD VE VOLGOGRAD 
ŞEHİRLERİNİ EKLİYOR. PEGASUS, BÖYLECE RUSYA’DA DAHA ÖNCE UÇTUĞU MOSKOVA, KRASNODAR VE 
MİNERALNYE VODİ İLE BİRLİKTE TOPLAM YEDİ ŞEHRE UÇMAYA BAŞLAYACAK.

STARTING IN APRIL, PEGASUS AIRLINES WILL BE ADDING THE CHECHEN CAPITAL, GROZNY, TO ITS 
DESTINATIONS IN RUSSIA. WITH THE ADDITIONS OF SAMARA, NIZHNY NOVGOROD AND VOLGOGRAD IN JUNE, 
PEGASUS WILL FLY TO A TOTAL OF SEVEN CITIES IN RUSSIA, INCLUDING ITS CURRENT DESTINATIONS, 
MOSCOW, KRASNODAR AND MINERALNYE VODY.  

PEGASUS RUSYA’DA 4 YENi NOKTAYA UÇUYOR
PEGASUS FLIES TO 4 NEW DESTINATIONS IN RUSSIA

STARTING FROM APRIL 12, 
YOU CAN FLY TO GROZNY 
FROM İSTANBUL SABİHA 
GÖKÇEN AIRPORT WITH 
PEGASUS THREE DAYS A 

WEEK; ALL-INCLUSIVE PRICES 
START AT 49.99 USD.

STARTING FROM JUNE 20, 
YOU CAN FLY TO NIZHNY 

NOVGOROD FROM İSTANBUL 
SABİHA GÖKÇEN AIRPORT 

WITH PEGASUS THREE DAYS 
A WEEK; ALL-INCLUSIVE 

PRICES START AT69.99 USD.

STARTING FROM JUNE 19, 
YOU CAN FLY TO SAMARA 
FROM İSTANBUL SABİHA 
GÖKÇEN AIRPORT WITH 
PEGASUS THREE DAYS A 

WEEK; ALL-INCLUSIVE PRICES 
START AT 49.99 USD.

STARTING FROM JUNE 19, 
YOU CAN FLY TO VOLGOGRAD 

FROM İSTANBUL SABİHA 
GÖKÇEN AIRPORT WITH 

PEGASUS TWO DAYS A WEEK; 
ALL-INCLUSIVE PRICES START 

AT 49.99 USD.

12 NİSAN’DAN İTİBAREN 
İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 

HAVALİMANI’NDAN 
’YE HAFTANIN ÜÇ 

GÜNÜ HER ŞEY DÂHİL 
49,99 USD’DEN BAŞLAYAN 
FİYATLARLA UÇABİLİRSİNİZ.

20 HAZİRAN’DAN İTİBAREN 
İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 
HAVALİMANI’NDAN  
NOVGOROD’A HAFTANIN ÜÇ 

GÜNÜ HER ŞEY DÂHİL 
69,99 USD’DEN BAŞLAYAN 
FİYATLARLA UÇABİLİRSİNİZ.

19 HAZİRAN’DAN İTİBAREN 
İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 

HAVALİMANI’NDAN 
SAMARA’YA HAFTANIN ÜÇ 

GÜNÜ HER ŞEY DÂHİL 
49,99 USD’DEN BAŞLAYAN 
FİYATLARLA UÇABİLİRSİNİZ.

19 HAZİRAN’DAN İTİBAREN 
İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 

HAVALİMANI’NDAN 
VOLGOGRAD’A HAFTANIN İKİ 

GÜNÜ HER ŞEY DÂHİL 
49,99 USD’DEN BAŞLAYAN 
FİYATLARLA UÇABİLİRSİNİZ.
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1999

çeşitli eğlenceler düzenliyor. At arabası 
geçitleri ve sokak partileriyle altı gün 
süren etkinlik boyunca yerel lezzetlerin 
de tadına bakarak eğlenceli bir deneyim 
yaşayabilirsiniz. 

APRIL FAIR  Between April 30 - May 6, 
about 2.5 hours away from Madrid by 
train, there’s an event taking place in 
the city of Seville that brings a breath of 
fresh air to festivals. The “Feria de Abril 
(April Fair)” has been held in its current 
configuration every year since 1999, but 
its roots go back in history to 1847. What 
sets Seville’s April Fair apart from other 
festivals are the special costumes. With 
the importance it places on traditional 

elements and its emphasis on costumes, 
the scenes created by the fair in Seville are 
reminiscent of the Venice Carnival. The 
Monday that the Fair opens thousands 
of people gather at the fair grounds for 
entertainment beginning at midnight and 
continuing through morning. There are 
horse-and-buggy parades and street parties 
and enough local food to try over the six 
days of the festival that you’ll have the time 
of your life. 
feriadesevilla.andalunet.com

VI

SEVILLA PANAYIRI  
Bahar festivallerine farklı bir soluk 
getiren bu etkinlik, 30 Nisan - 6 Mayıs 
tarihleri arasında, Madrid’e trenle 
2,5 saat mesafede bulunan Sevilla’da 
gerçekleşiyor. Tarihi 1847 yılına dayansa 
da bugünkü hâlini 1999 yılında alan 
“Sevilla Nisan Panayırı” (Feria de Abril), 
özel kostüm kullanımıyla bu sayfalardaki 
diğer festivallerden ayrılıyor. Geleneksel 
öğelerin ön plana çıktığı, kostüm ağırlıklı 
Sevilla Panayırı, Venedik Karnavalı’nı 
hatırlatan görüntülere sahne oluyor. 
Panayırın açılışı, pazartesi günleri, gece 
yarısı yapılırken binlerce insan sabaha 
kadar panayır alanında vakit geçirip 
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1981

geleneksel öğeleri de unutulmuyor. 
Festival, Budapeşte’nin; Ludwig Müzesi, 
Matthias Kilisesi, Müzik Akademisi, 
Bálna/Whale binası ve Müzik Merkezi 
gibi önemli yapılarını görmek için de eşsiz 
bir fırsat sunuyor. 

BUDAPEST SPRING FESTIVAL 
The “Budapest Spring Festival” is one 
of Hungary’s most important cultural 
events. Dozens of artists from all across 
Europe meet up with festivalgoers at 
events spread all across the city – in the 
parks, the squares, and spilling out into 
the streets. The festival includes around 
200 events in total, from theatrical arts 

 
Macaristan’ın önemli kültürel 
etkinliklerinden “Budapeşte Bahar 
Festivali”, dünyanın dört bir yanından 
gelen onlarca sanatçıyı, festival 
katılımcıları ile buluşturuyor. Parklardan 
meydanlara, oralardan da sokaklara 
uzanıp şehrin dört bir yanına yayılan 
bu festival, sahne sanatlarından film 
gösterimlerine kadar 200’e yakın etkinliği 
içinde barındırıyor. Üç hafta gibi uzun 
bir süreye yayılarak baharı karşılayan 
festivalin yükselen sesi ise müzik. Şehrin 
folktan caza, operadan klasiğe uzanan 
canlı seslerle, haftalar boyunca müziğe 
büründüğü bu festivalde, Macaristan’ın 

Seyahat ••• travel
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to film screenings, but it’s the music that 
stands out at this three-week-long festival 
celebrating the coming of spring. From folk 
to jazz and opera to classical, live music 
forms an essential part of the festival and 
can be heard ringing out all across the 
city. The traditional Hungarian elements 
haven’t been forgotten, either. The festival 
presents a great opportunity to visit 
Budapest’s important sites, including the 
Ludwig Museum, St. Matthew’s Church, 
Music Academy, Whale Building and 
Music Centre.
btf.hu

PEGASUS 
UÇURUYOR

53,99 USD

53.99 USD.
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1.500.000 

Sembolleşen 47 metrelik dönme 
dolabıyla ziyaretçilerini karşılayan 
bu büyük eğlence alanında, müzik 
performanslarından hız trenlerine ve 
panayır oyunlarına kadar, eğlenceli 
anlar yaşayabileceğiniz birçok etkinlik 
yer alıyor. Bunların yanında karnaval 
alanındaki tezgâhlarda takı, kozmetik ve 
bitkisel ürünler de satışa sunuluyor. 
 
STUTTGART SPRING FESTIVAL 
Another eagerly awaited European spring 
festival is the “Stuttgarter Fruehlingsfest”, 
which takes place in Stuttgart, Germany. 
This festival has been going for 79 years, 

and with its elaborate carnival site, it’s 
just calling out to you to come “say hello” 
to spring. This huge entertainment area 
is where visitors can find the 47-metre-
high Ferris wheel, by now a symbol of the 
fair, along with musical performances, 
roller coasters, carnival games and other 
activities to enjoy. In addition to all this, 
the carnival site features stalls selling 
jewellery, cosmetics and herbal products.
stuttgarter-fruehlingsfest.de

Avrupa’nın merakla beklenen bir diğer 
bahar festivali, Almanya’nın Stuttgart 
kentinde gerçekleşen “Stuttgarter 
Fruehlingsfest”. 79 yıllık bir geçmişe 
sahip bu festival, özenle hazırlanan büyük 
karnaval alanıyla sizi bahara “merhaba” 
demeye çağırıyor. 
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You can fly to 
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insanlar ve kanaldaki botlar, Hollanda ile 
özdeşleşen portakal rengine bürünüyor. 
Bir de notumuz var: “Kral’ın Günü” 
kutlamaları sırasında Amsterdam’daki 
birçok müze ve etkinlik alanı kapalı 
oluyor.

THE “KING’S DAY” festival is calling 
you to Amsterdam, the capital of The 
Netherlands, on April 27. Amsterdam looks 
forward to the approach of “King’s Day”, 

an open-air event that is celebrated with 
live dance performances and concerts in 
the streets and the areas around the canal. 
What’s more, in a manner befitting its 
name, King’s Day features food stalls that 
will ensure you “eat like a king” all day 
long, as well as flea markets where anyone 
interested can buy and sell second-hand 
goods. Kids are not left out, either, as the 
festival includes a variety of activities that 
children will enjoy. The festival is based on 
the “Queen’s Day” held way back in 1885. 
Throughout the celebrations, everything 
from the people on the street to the boats in 
the canal are cloaked in the colour orange 
that is associated with Holland. One thing 
we should note: Many of Amsterdam’s 
museums and events grounds are closed for 
King’s Day.
iamsterdam.com

“KRAL’IN GÜNÜ” adıyla düzenlenen 
şenlik, sizi 27 Nisan’da Hollanda’nın 
başkenti Amsterdam’a çağırıyor. 
Amsterdam’ın merakla beklenen 
açık hava etkinliklerinden biri olan 
tarihi “Kral’ın Günü”, kanal çevresi 
ve sokaklardaki dans ve canlı müzik 
performanslarıyla kutlanıyor. Etkinlik 
ayrıca, adına yakışır bir şekilde, sizi tüm 
gün boyunca “krallar gibi” yemek yemeye 
çağırırken, şehrin dört bir yanında 
açılan bitpazarları da isteyen herkese 
ikinci el eşya alıp satma imkânı veriyor. 
Çocukların unutulmadığı bu festivalde, 
onlar için de birçok eğlenceli aktivite 
düzenleniyor. Mazisi 1885 yılına dayanan 
ve bir zamanlar “Kraliçe’nin Günü” olarak 
anılan kutlamalar sırasında, sokaktaki 

1885
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You can fly to 
Amsterdam from 

48.99 USD.



İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN’DEN ABU DABİ’YE SALI, PERŞEMBE VE CUMARTESİ GÜNLERİ, 
ABU DABİ’DEN SABİHA GÖKÇEN’E İSE ÇARŞAMBA, CUMA VE PAZAR GÜNLERİ UÇABİLİRSİNİZ.

YOU CAN FLY FROM İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN TO ABU DHABI ON TUESDAYS, THURSDAYS 
AND SATURDAYS, AND RETURN FROM ABU DHABI TO İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN ON 
WEDNESDAYS, FRIDAYS AND SUNDAYS.

20 HAZİRAN 

İTİBARİYLE iSTANBUL 

SABiHA GÖKÇEN'DEN 

ABU DABi'YE 95,99 $ 'DAN 

BAŞLAYAN FİYATLARLA 

UÇABİLİRSİNİZ.
STARTING ON JUNE 20 YOU CAN FLY 

FROM iSTANBUL SABiHA GÖKÇEN TO

ABU DHABI FOR $ 95,99

PEGASUS’LA ABU DABİ-İSTANBUL SABİHA 
GöKÇEN KARŞILIKLI UÇUŞLARI BAŞLIYOR!

PEGASUS IS STARTING TO FLY BETWEEN ABU DHABI 
AND iSTANBUL SABiHA GöKÇEN AIRPORTS!
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“Karnınız hep tok, kalbiniz hep mest!”; Bologna için söylenebilecek özet cümle bu olsa gerek. Bu 

küçük şehri yürüye yürüye keşfederken, “Nerede, hangi İtalyan lezzetlerini yesem?” düşüncesi 

üzerine kafa yormak mesailerin en güzeli. Evet, İtalya’nın kuzeyinde, tarihi tuğlaların 

renklendirdiği “kızıl şehre" hoş geldiniz. İlk olarak nerede soluklanmak istersiniz?

“May both your stomach and heart always be full!” This is the sentence that sums up Bologna perfectly. 

The best way to keep your mind occupied while you’re walking around discovering this compact city is by 

thinking about what kind of Italian food to eat and where. Welcome to northern Italy’s “red city", coloured 

by the historic bricks. Where would you like to stop at first?

B o l o g n e s e  D e l i g h t s
BOLOGNA'NIN LEZZETLERI

BOLOGNA

PEGASUS 
UÇURUYOR

43,99 USD

You can fly to

43.99 USD.
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P I Z Z E R I A  D U E  T O R R I
Aceleniz yoksa ve de yerel bir restoranda, 
uzun uzun oturup keyifli bir yemeğin tadını 
çıkarmak istiyorsanız size ilk önerim, Pizzeria 
Due Torri olacak. Bu dilim pizzacı, şehre 
ısınma turları için oldukça isabetli bir seçim 
diye düşünüyorum. Dilim pizzalar o kadar 
lezzetli ki; bir, iki, üç derken hiç anlamadan 
koca bir pizzayı yiyebilirsiniz. Pizza çeşitliliği 
konusunda derya deniz olduğunu söylemeden 
geçmeyeyim. Bu arada dilim haricinde, bütün 
bir pizzayı paket yaptırıp çimlere uzanarak da 
yiyebilirsiniz. 

R I S T O R A N T I N O  I L  T I N E L L O
Evet, şehre âşık olma faslını geçtiyseniz, 
lezzetleriyle mest olabileceğiniz başka bir 
mekâna geçebilirsiniz. Arka sokaklarda yer 
alan Ristorantino il Tinello, önce atmosferiyle 
kalpleri çalıyor, sonra da menüyle bakışma 
faslı devreye giriyor ve ta ta! Şölen başlasın! 
Önerim elbette ki “ravioli” olacak. Porsiyonun 
pek büyük olduğunu söyleyemeyeceğim ama 
bu durumu avantaja çevirebilir; hazır karnınızı 
tıka basa doyurmamışken, menüden başka 
bir lezzetle ya da yeni bir mekânda, yeni bir 
lezzetle yola devam edebilirsiniz. 

P I Z Z E R I A  D U E  T O R R I 
If you’re not in a rush, and you’d like to sit down 
to a long, extended meal at a local restaurant, 
my first recommendation for you is Pizzeria 
Due Torri, where they serve pizza by the slice. 
I’d say this would definitely be the right choice 
for a warm-up tour of the city. Their slices are so 
delicious that before you know it, you may have 
devoured an entire pizza. The varieties are never-
ending, so I’ll just skip them. And by the way, you 
could forget the slice and just order a whole pizza 
to go, and then eat it sitting out on the grass. 

R I S T O R A N T I N O  I L  T I N E L L O
All right. If you’ve gotten past the falling-in-love-
with-the-city phase, then we can move on to 
another place whose delights will enthral you. 
The backstreet restaurant Ristoranto il Tinello 
will first enchant you with its atmosphere, and 
from there we move on to the making-sheep’s-
eyes phase and voila! Let the feast begin! I 
recommend the ravioli, and while I wouldn’t 
call the portion large, you can turn that to your 
advantage: you can warm up your stomach 
without filling it to the brim, which will leave 
room for you to move on to another dish from 
the menu, or even another restaurant altogether. 
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O S T E R I A  D E L L ’ O R S A
İşte Bologna’nın en keyifli mekânlarından 
biri daha. Osteria dell’Orsa’da yemekler 
hem leziz hem de hesaplı. Üstelik aklınızda 
kalan bir sürü yerel lezzeti de deneme fırsatı 
sunuyor. Bu arada restoranlara 18.00’den önce 
gitmenizde ya da rezervasyon yaptırmanızda 
fayda var çünkü “aperitivo” (İtalya’da akşam 
yemeği öncesi içki eşliğinde, çoğunlukla açık 
büfeden atıştırma) saati başlayınca, yer bulmak 
zorlaşıyor. Osteria dell’Orsa’da başlangıç 
olarak mutlaka “bruschetta” söylemenizi 
tavsiye edeceğim. Sonrası için de bolonez 
soslu makarna en doğru tercih olabilir; ismini 
Bologna’dan alan bu sosu seviyorsanız, 
makarnanızın tadına doyamayacaksınız.

G E L A T E R I A  G A M B E R I N I
Sıradaki mekân, 1907 yılından beri ayakta 
duran Gelateria Gamberini. Burada, tatlıların 
lezzetine dalıp zamanın nasıl geçtiğini 
anlamıyorsunuz. Her şey çok lezzetli ve 
tadına doyulmaz. Beklentinizi yükseltmek 
istemem ama ben vitrinini ilk gördüğümde bile 
iliklerime kadar titredim! 

O S T E R I A  D E L L ’ O R S A
So, here we are at another of Bologna’s most 
delightful spots. Meals at the Osteria dell’Ors are 
delicious and inexpensive to boot. And what’s 
more, you’ll have the opportunity to try a whole 
slew of memorable local dishes. It would help if 
you show up before 18:00 or with a reservation, 
because finding a place gets tricky once it’s 
“aperitivo time”, Italy’s pre-dinner “happy hour” 
that usually offers an open-buffet of snacks to go 
with cocktails. I definitely recommend ordering 
Osteria dell’Orsa’s bruschetta, which might 
be appropriately followed up by a pasta with 
Bolognese sauce, named after the city. If you 
enjoy the sauce, then you’ll never get enough of 
this pasta dish here in Bologna.

G E L A T E R I A  G A M B E R I N I
Next on the list is Gelateria Gamberini, which is 
just an ordinary place that’s been around since 
1907. Here, you’ll wonder where the time has 
disappeared to, as you get lost in their desserts. 
Everything is very tasty and delicious. I don’t 
want to raise your expectations, but my first look 
in their shop window sent me into convulsions! 





G E L A T A U R O
Tabii ki listeye dondurmacı eklemeyi 
unutmadım. Bologna’da pek çok noktada, iyi 
dondurma yemek mümkün ama önerdiğim 
bu mekân hepsine fark atıyor. Gelatauro, 
“Bologna’nın En İyi Dondurmacıları” 
listelerinde de karşımıza defalarca çıkan 
bir mekân. Kullandığı organik ve yerel 
malzemelerle ortaya çıkardığı nefis lezzetler 
eşliğinde bu şöhretin hakkını veren 
Gelatauro’ya uğradığınızda, bir de meyveli 
dondurmaların tadına bakarsanız “bingo” 
diyeceksiniz. 

P I Z Z A R T I S T
Bir “dilim pizzacı” daha. Eğer kare kesim 
pizzalardan hoşlanıyorsanız ve öğrenci dolu 
kapı önü hâllerini seviyorsanız, PizzArtist 
doğru mekân diye düşünüyorum. Bu arada, 
mekân 10 Euro’nun altındaki alışverişlerde 
kredi kartı ödemesine çok sıcak bakmıyor! 

G E L A T A U R O
Naturally, I wouldn’t forget to add an ice-
cream parlour to the list. You can find quite 
a few good places for ice cream in Bologna, 
but my recommendation is unique. Gelatauro 
has been on the list of “Best Ice Cream 
Parlours in Bologna” numerous times. They 
deserve the honour, as they’re able to turn 
out fantastic treats from organic and locally 
sourced ingredients. If you stop by Gelatauro 
and order some of their fruit-flavoured ice 
cream, you’ll discover that it really hits the 
spot. Bingo!

P I Z Z A R T I S T
Another “pizza-by-the-slice” joint. If you like 
your pizzas square-shaped and in a doorway 
filled with students, then I believe you will find 
PizzArtist is just the place for you. By the way, the 
establishment does not look fondly upon credit-
card payments of under 10 Euros.

OLMAZSA OLMAZLAR
Essentials
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ıra sıra Torosların, sıcacık 
Akdeniz’in ve coşkulu 
nehirlerin buluştuğu, yeşilin 
maviyi sarmaladığı bu güzel 
coğrafya, binlerce yıldır 
çok sayıda medeniyete 
kucak açmış. “Attalos 
Yurdu” anlamına gelen 
Attaleia’nın kalbi, yüz yıllar 

boyu, körfezin iç kısmında kurulmuş liman, 
hemen arkasında yüksek kayaların üzerine inşa 
edilen kale ve surlar arasında yaşayan ahalinin 
evlerinden oluşan bölgede atmış. Günümüzde, 
Antalya’nın hâlâ en dikkat çeken bölgesi olan 
Kaleiçi, taş döşeli sokakları, dış sofalı evleri 
ve eteklerinde uzanan yat limanıyla kentin 
gözbebeği.

Over the millenniums, many civilizations 
have been embraced by this beautiful 
geography, where the Taurus Mountain 
Range meets the heat of the Mediterranean 
and rushing rivers, where green and blue 
entwine. For centuries, the heart of Attaleia 
– the “Home of Attalos” – beat in the area 
comprised of the harbour, built along the 
interior of the gulf; the castle, constructed 
on the high cliffs directly behind the 
harbour; and the homes of the locals, 
whose lives were interwoven with the city 
walls. Today, with its cobbled streets, old 
Ottoman houses and marina sprawled 
beneath the cliffs, Kaleiçi is still Antalya’s 
most attractive neighbourhood, and the 
pride of the city.
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Deniz kokan, serin meltemlerin estiği, masmavi bir 
Akdeniz kentini antik kalıntılarla süsleyin, birbirine 
sırtını yaslamış cumbalı evleri gözünüzün önüne 
getirin, Akdeniz’e doğru uzanan falezlerin karşısında 
yükselen Torosları da bu resme dahil edin... 
Antalya’da, Kaleiçi’ndesiniz. 

Picture this: the scent of the sea, a cool breeze blowing over 
remnants of antiquity strung across the bright blue of a 
Mediterranean town. Now, add some houses with alcoves 
leaning against one another, and the Taurus Mountains, 
rising upwards opposite the cliffs that stretch towards the 
Mediterranean... Here you are, in Kaleiçi, Antalya.

PEGASUS 
UÇURUYOR

39,99 TL

You can fly to
Antalya from 

FLY WITH  
PEGASUS





Seyahat ••• travel

Ortak bir miras olarak günümüze kadar 
ulaşmış; Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu 
ve Osmanlı dönemlerine şahitlik etmiş olan 
surlar, Kaleiçi’ni benzersiz kılan kiremit çatılı 
üç bin kadar evi sarıp sarmalıyor. Kaleiçi’ne 
girişlerden birisini sağlayan görkemli “Üç 
Kapılar (Hadrianus)” ve “Tiberius” olarak 
bilinen ancak 1800’lerin ortasında yıkılan 
diğer kale kapısının simgesi Saat Kulesi, eski 
kenti çevreleyen ve bir kısmı hâlâ ayakta olan 
surlarla birlikte, gelenleri, adeta kentin son 
koruyucuları gibi karşılıyor. Saat Kulesi’ni 
selamlayan Pergamon Kralı II. Attalos’un 
heykeli ise banklar ve çiçeklerle süslenmiş 
meydanın tam ortasında bulunuyor. 
Çevresinden akan insan kalabalığı, banklarda 
oturanlar, satıcılar, sokak müzisyenleri ve 
fıskiyeler altında oynayan çocuklarla bu 
meydan, her gün farklı bir şenlik havasına 
bürünüyor.

The city walls are a shared legacy that has 
come down to us today after bearing witness 
to the Hellenistic, Roman, Byzantine, Seljuk 
and Ottoman periods. These walls embrace 
the close to 3,000 houses of Kaleiçi, with 
their unique, red-tiled roofs. The magnificent 
Hadrianus Gate, one of the entrances to Kaleiçi; 
the Clock Tower, symbol of the other entrance 
to the castle, the Tiberius Gate, which was 
destroyed in the middle of the 1800s; and the 
city walls, some of which are still standing, that 
surrounded the old town, together welcome 
visitors to the city like its last remaining 
guardians.The statue of King Attalos II of 
Pergamon, meanwhile, calls out his greeting 
to the Clocktower from his perch in the centre 
of the square, which is strewn with benches 
and flowers. Here, the flow of neighbourhood 
crowds, people on benches, shop owners, street 
musicians and children playing in the fountain 
make every day feel like another festival.

AAnntalyya SSSSaaatt KKKuulleesi,,y ,,
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Witnesses of History
On the way to Kaleiçi, right behind the historic 
city walls, life amongst the old Antalya houses 
takes on a different colour. Racing among 
the crowds and the screeching traffic gives 
way to pleasant strolling around a holiday 
town once you reach these streets. The pink 
bougainvilleas, a Mediterranean native and 
an essential element of Antalya, trail into the 
streets from the gardens of these old homes, 
many of which have been transformed into 
pensions and restaurants. Leaning up against 
one another, the old Antalya houses are 
usually three stories tall and fronted by wide 
courtyards, with overhanging alcoves and high 
ceilings, and a workmanship that exudes a 
certain finesse from the past.

Kaleiçi’ne doğru, tarihi duvarların hemen 
arkasında konumlanan eski Antalya evlerinin 
arasındaki yaşam ise farklı bir renkte akıyor. 
Kalabalık ve trafiğin uğultusu içindeki 
koşuşturma, bu sokaklara ulaştıktan sonra bir 
tatil kasabasında yapılan keyifli bir yürüyüşe 
dönüşüyor. Birçoğu pansiyon ya da restoran 
olarak kullanılan eski evlerin bahçelerinden 
sokaklara taşan Akdeniz’e özgü pembe 
begonviller buranın vazgeçilmezlerinden. 
Birbirine sırtını yaslamış eski Antalya evleri, 
girişlerindeki geniş avlularıyla birlikte 
genellikle üç kattan oluşuyor. Cumbalı ve 
yüksek tavanlı bu yapılardaki işçilik ise, 
geçmişten süzülen bir inceliği sergiliyor. 

Rivayet o ki; 
serüveni, 

II. Attalos’un “Gidin 
ve bana yeryüzündeki 

cenneti bulun!” emriyle, 
limanda ve Kaleiçi’nin 

According to legend, 
the adventures of 

Attaleia began at the 
harbour and high 

city walls of Kaleiçi 
in response to King 

Attalos II of Bergama’s 
command to “Go and 

find me paradise 
on earth!”
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Picturesque Landscape
As the day draws to a close in Kaleiçi, the 
golden sun strikes the ancient city walls, 
making the historic stones sparkle and 
combining with the green of trees and the pink 
of bougainvilleas to fill the streets with colour. 
Right below the walls, where the waves crash 
into rocks, there’s a full crowd come to watch 
the sunset, and processions of tourists march 
down the stairs heading towards the marina 
with their cameras in hand. Rows of hawkers 
and fishing boats docked at the wharf add to 
this lovely picture with their daily bustle. This 
picture creates pleasure for people and adds to 
life, making Kaleiçi a must, even if it’s just for a 
short visit. 

Ünlü seyyahlardan 

Pitoresk Manzara
Kaleiçi’nde gün biterken altın sarısı 
güneş, antik sur duvarlarına vurup tarihi 
taşların rengini parlatıyor, ağaçların yeşili 
begonvillerin pembesiyle birleşip sokakları 
renklendiriyor. Surların hemen altında 
dalgaların vurduğu kayalar ise gün batımını 
izlemeye gelen kalabalıkla dolu, ellerinde 
fotoğraf makinalarıyla turist kafileleri de 
sıralanmış limana inen merdivenlerde. Sıra 
sıra dizilen satıcılar ve iskeleye demirleyen 
balıkçılar, günlük telaşlarıyla bu güzel resme 
katılıyor. İnsana yaşama sevinci veren bu resim, 
kısa ziyaretler için bile Kaleiçi’ni vazgeçilmez 
kılıyor. 

72 





“Alanya’nın ünlü 
sahillerinin yanı sıra 
tarihini keşfetmek ve 
kültürel faaliyetlerde 
bulunmak istiyorum” 
diyorsanız, birçok 
fırsat sizi bekliyor.
If you’re interested in 
discovering Alanya’s 
famous beaches and 
attending cultural 
activities, the 
opportunities are 
waiting for you.
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Alanya Belediye Başkanı
Alanya Mayor 
Adem Murat Yücel

“Yabancılarla 
Komşu Olduk”
“We Welcomed 
Foreigners As 
Neighbors”
Alanya’da, 79 ülkeden 37 bin mülk 

in Alanya, and 17,000 of these 

that one of three homes sold to 

Anadolu Selçuklu hükümdarı Alaaddin 
Keykubat’ın 1221 yılında başlattığı imar 
faaliyetleri ile bir gerdanlık gibi süslenen 
şehir merkezinde yer alan kayalık 
yarımadanın üzerindeki Alanya Kalesi, en iyi 
korunagelmiş bir Orta Çağ kalesidir.  Doğal 
özellikleri ile de ön plana çıkan bu kaleyi 
keşfetmek için yürüyerek gezmeniz tavsiye 
edilir.

Kızılkule yanındaki Herbaryum 
Müzesi’nde kalenin endemik flora ve 
faunasına ait örnekler görebilir, bir açık 
hava müzesi olarak düzenlenmiş liman 
bölgesindeki Keykubat’ın yaptırdığı Kızılkule 
ve Tersane’yi deniz kokusunu içinize çekerek 
gezebilir; sonra Tophane Mahallesi’nde 
geleneksel Alanya evlerinin ara sokaklarında 
dolaşabilirsiniz. Yorulduğunuzda tarihi bir 
Alanya evinin alt katındaki kafede mola 
verebilirsiniz. 

6 kilometre uzunluğundaki surların 
üzerinde yer alan Orta Kapı’ya varıp buradan 
Akdeniz panoraması eşliğinde kalenin 250 
metre yüksekliğindeki en uç noktasına 
ulaşabilirsiniz. 

The Alanya Castle is perched above a rocky 
peninsula like a necklace adorning the city 
centre. Constructed as part of the public works 
projects begun by the Anatolian Seljuk leader 
Alâeddin Keykubat in 1221, the castle was used 
for defence during the Middle Ages and has been 
very well preserved. It is surrounded by nature, 
and we recommend you explore it on foot.

The city walls are six kilometres long and 
include the “Orta Kapı (Middle Gate)”. From 
here, you can climb to 250 meters above sea 
level, the highest point in the castle, for a 
panoramic view of the Mediterranean.

The “Kızılkule (Red Tower)” and “Tersane 
(Shipyard)” formed part of Keykubat’s 
harbourplace, and today they’ve become an 
open-air museum where you can wander 
around breathing in the salty sea air. Next to 
the Red Tower is the Herbarium, where you can 
see examples of flora and fauna endemic to the 
region. Afterwards, you can stroll through the 
backstreets of Tophane, a neighbourhood of 
old Alanya houses. The ground floors have been 
transformed into cafes, and you can rejuvenate 
yourself by stopping for a break at one of them. 
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Türkiye’nin en çok turist çeken 
ilçesi konumundaki Alanya, 
ülkemizin toplam turizm gelirinin 

Antalya bölgesine gelen turist 
potansiyelinin ise yüzde 30’u 

Culinary Heritage Europe (Avrupa 

limited to the trio of sea, sand and 

“Engelsiz Turizm Kenti Alanya" 
projemizle, engelsiz turizmin 
temelinde yer alan, engellileri 
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Uçsuz bucaksız yeşili, yaylaları, raftinge davet 
eden dereleri, geleneksel lezzetleri ile Rize, 
ilkbahar ve yaz boyunca tatil planlarınız arasına 
girmeye hazır. Bu şehrin, müdavimi olmanıza 
neden olacak adreslerini sizler için derledik. 

Rize Kalesi
Rize gezinize, “360 derecelik bir şehir terası” 
olarak nitelendirilen Rize Kalesi’nden 
başlayabilirsiniz. Çayıyla ünlü bu şehri 
yukarıdan izlerken buradaki mekânlardan 
birinde demli bir çay yudumlamanın tadına 
doyum olmuyor.

With its endless green, highlands, streams 
for rafting and traditional cuisine, Rize 
is ready to be a part of your spring and 
summer holiday plans. We’ve put together a 
list of places that will turn you into a regular 
visitor to the region.

Rize Castle
You can start your tour of Rize at the Rize 
Castle, which is like a 360-degree city terrace. 
You’ll enjoy sipping the well-brewed tea for 
which the city is famous at one of the spots up 
here as you look down at the city from above. 

Bahara “merhaba” dediğimiz bugünlerde, doğayla iç içe 
olmak isteyenler için Rize’ye; bu cennet şehre gitme 
planlarına başlamanın tam zamanı... 

Nowadays, as we’re welcoming in the spring, it’s the perfect time 
for anyone who wants to be one with nature to start planning a trip 
to the heavenly region of Rize.
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Bugün, neredeyse her 

ABOUT “TEA”

PEGASUS 
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“Sarı Ev” olarak bilinen Rize Etnografya 
Müzesi, bu şehrin tarihi hakkında bilgi 
sahibi olmak isterseniz uğramanız gereken 
yerlerden. Müzede, Rize ve çevresinden gelen 
arkeolojik eserler, sikkeler ve el yazması 
eserler bulunuyor. Atatürk’ün 1924 yılında 
çıktığı yurt gezisi sırasında kaldığı Mataracı 
Mehmet Bey’in evinin müzeye çevrilmesi 
ile oluşturulmuş Atatürk Müzesi’nde ise 
Atatürk’ün kullandığı eşyalar ve fotoğraflarının 
yanı sıra etnografik eserler de sergileniyor. 

Türkiye’nin en yeşil şehirlerinden biri olan 
Rize’nin merkezinden kısacık bir sürede 
saf doğaya geçiş yapabilir; Kaçkar Dağları 
Milli Parkı’nı ziyaret ederek doğayla hızla 
bütünleşebilirsiniz. Milli Park’ta, yeşilin 
tonlarına bürülü ve daha önce hiçbir yerde 
görmediğiniz güzellikteki bitki örtüsünü 
görebilir, bu bölgedeki yaşam alanları 
korunmaya devam eden geyik, tilki ve 
yaban horozuyla, hatta bir ayıyla bile 
karşılaşabilirsiniz. 

Known as the “Yellow House”, the Rize 
Ethnographic Museum is one of the places 
you need to visit if you want to learn about 
the city’s history. This museum contains 
archaeological findings from the city and 
its surroundings as well as coins, and hand-
written documents. The Atatürk Museum, 
on the other hand, exhibits photographs of 
Ataturk and other memorabilia as well as 
ethnographic objects. The museum is housed 
in the former home of Mataracı Mehmet Bey, 
who hosted Atatürk during his tour of the 
country in 1924.

It takes only a moment to make your way to 
pure nature from the centre of Rize, one of 
the greenest provinces in the country. You’ll 
quickly become one with nature on a visit to 
the Kaçkar Mountains National Park, where 
you’ll find flora, wrapped in endless shades of 
green, of such beauty that you’ve never seen 
anyplace else in your life. In this protected 
area, it’s possible to come across deer, foxes, 
wild roosters and even a bear.
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Yaylalar 
Rize yaylalarının hem isimleri hem de 
güzellikleri saymakla bitmez. Ayder, Anzer, 
Handüzü, Çağırankaya, Vaşa, Petran, 
Homeze, Ovit, Pokut, Samistal ve Kito 
(Gito) bu yaylalardan yalnızca birkaçı. 
Ünü dünyaya yayılan Ayder Yaylası ile 
başlayabilirsiniz bu şehrin yaylalarını 
tanımaya. Ayder, Kaçkar Dağları Milli 
Parkı’nın önemli bir bölümünü de kapsayan 
Çamlıhemşin ilçesinde bulunuyor. Oteller 
ve kaplıcalar sayesinde yılın tamamında 
ziyaretçi kabul eden Ayder Yaylası, yaz 
aylarındaki yayla şenlikleriyle de zihinlerde 
unutulmaz anılar bırakıyor.
İkizdere ilçesindeki Anzer Yaylası, trekking, 
yamaç paraşütü ve zirve tırmanışı gibi 
aktivitelerle sporcuları kendine çekiyor. 
Ballıköy olarak da bilinen bu köyün her derde 
deva balını almadan dönmemenizi öneririz. 
Kito Yaylası ise üzerine inen sisin yeşille 
oluşturduğu eşsiz görüntü ile kazınıyor 
zihninize.  

Doğayla dans, adeta Rize’de başlıyor. Doğa sizi 
Rize’ye çağırıyor.

Highlands
The beauties of the highlands are endless, 
and it’s impossible to name them all: 
Ayder, Anzer, Handüzü, Çağırankaya, Vaşa, 
Petran, Homeze, Ovit, Pokut, Samistal and 
Kito (Gito) are just a few. To get to know 
the Rize highlands, you can start out with 
Ayder, a place whose fame is spreading far 
and wide. Ayder is located in the district of 
Çamlihemşin, which accounts for a large 
portion of the national park. With its hotels 
and hot springs, Ayder welcomes visitors 
all year round, and the highland festivals of 
summer make a lasting impression. 
Anzer Yaylası, in the İkizdere District, has 
activities like trekking, hang gliding and rock 
climbing that attract sports enthusiasts, and 
the cure-all honey from Anzer, which is also 
known as Ballıköy – “Honey Village” – is 
something worth picking up while you’re 
here. Then there’s the Kito Highlands, whose 
exquisite views of green buried under fog will 
etch themselves in your memory. 

The dance with nature begins in Rize. Nature 
is calling you to Rize.y ç ğ y g y

Siz de rafting’i denemek 

Deresi’ni ziyaret edebilirsiniz.  

FIRTINA VALLEY

There are stone bridges across 

that are close to a century old. 
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İYİ BİR YAŞAMA DAİR



Anadolu tarihinden derin izler taşıyan ve vakarla bulutlara 

yükselen Erciyes Dağı’na ev sahipliği yapan Kayseri’de bir 

gastronomi yolcuğuna hazırlanın.Get ready for a gastronomic journey through Kayseri, where you’ll 

find lasting traces of Anatolian History, and the statuesque Mt. 

Erciyes, rising towards the clouds.

USENGECSEF.COM

#KayseriBizGeldik 

Ülkemizin en zengin 

__usengecsef.com

••• 
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49,99 TL’

You can fly to
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Gökçen Airport 

prices start at
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VANILIN CHOCOLATE

Vanilin Chocolate’

Vanilin Chocolate

OOO
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DOMATES TOMATO

SALATALIK CUCUMBER

Grow Your Own Vegetables

Tomato plants need a minimum of six hours of 
sun per day, and they should be watered in 
both the morning and evening once they’ve 

appear between the main stem and the 

tomatoes than you’ll have raising children! 
Whether it’s a large village variety or little 
cherries, just what kind of tomatoes you raise 

growing day by day, and the little yellow 

placing stakes in your pots you’ll give the plants’ 
thin stalks something to wrap themselves 

cucumbers waiting for you, and you’ll never tire 

Bahar geldi; doğa yeniden canlanırken kendi sebzelerinizi 
yetiştirmeye, bu mucizenin küçük bir parçası olmaya ne 
dersiniz? Üstelik bunun için çok büyük bir alana ya da 
karışık uygulamalara gerek yok. İhtiyacınız olan biraz 
bilgi, onlarınki de biraz ilgi. 

Spring has arrived. Now that nature is coming back to 
life, wouldn’t you like to play a small part in this miracle 
by growing your own vegetables? Best of all, there’s no 
need for a large space or any complicated procedures. All 
you need is a little information, and all they need is a 
little attention. Derleyen - Compiled

Çimlenme süresi: 6-10 gün

Germination: 6-10 days

If your pots are too small for 
the recommended planting 

width, you can plant a single 
seed in each pot.

How do I plant them? 

1

2

3

1 

2

3 
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MARUL LETTUCE TERE VE ROKA WATERCRESS AND ARUGULA

So much for tomatoes and cucumbers, which 
are sources of Vitamin C, folic acid and fibre; 
let’s move on to another healthy salad 
ingredient: Lettuce. Romaine likes to stay cool, 
so make sure you give it enough water, but it 
doesn’t like sun the way tomatoes and 
cucumbers do, so it helps to grow it in a shady 
place that doesn’t get direct sunlight.

You can just toss the seeds of these greens on 
top of the soil. Spray the pots with water 
regularly morning and evening, and you’ll start 
to see sprouts within a week, but you’ll have to 
wait a few months before you can start picking 
your greens.  

Çimlenme süresi: 5-10 gün

serpme yapabilirsiniz.

••• lifestyle
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HAVUÇ CARROT

Who would turn down a sweet, crunchy 
carrot? Carrots contain Vitamins A and C, fibre, 
potassium and other important minerals your 
body needs. We suggest choosing a short 
variety and planting your carrots in a pot deep 
enough that they can grow all the way down to 
the bottom. You’ll get better results if you mix 
some pebbles in with your soil so it has enough 
air. Carrots ripen in two-and-a-half months. 
Don’t let them grow too big, or you’ll find they 
taste bitter. 

Çimlenme süresi: 7-20 gün





Hastaların çoğu ameliyat sonrasında bir 
an önce normal yaşamına dönme eğilimi 
gösterir. Buna iş seyahatlerini veya gezileri 
de dâhil edebiliriz. Hatta kişi, plastik cerrahi 
operasyonu için farklı bir şehre uçmuş ve 
evine dönmek istiyor olabilir. Fakat ameliyat 
sonrası hastanın en az 7-10 gün uçmaması 
uygun bir karar olacaktır. Bazen bu süre, 
ameliyatın türüne göre 4-6 haftayı bulabilir 
ancak bu husus, doktor ve hasta arasında 
tartışılmalı ve hasta, operasyon öncesi ve 
sonrasında otel ve uçuş planlamasını bu 
süreyi göz önüne alarak yapmalıdır.   

Bol Bol Hareket Edin
Ameliyat sonrası yolculuk yapan bir 
hastaysanız, sizi bekleyen en büyük 
tehlike, bacaklarınızda kan pıhtısı 
oluşması ve bu pıhtının akciğerlerinize 
gitmesidir. Bu durumdan kaçınmak için 
öncelikle doktorunuzun uçuşunuzla ilgili 
getirdiği kısıtlamaları dikkate alın. Eğer 
uçuşunuzu gerçekleştiriyorsanız da, sürekli 
hareket hâlinde olun. Uçuş için koridor 
tarafındaki koltukları tercih edin ve sık sık 
yürüyün. Uçağın kanadına yakın koltuklar 
türbülanstan daha az etkilenir; bu seçim, 
uçuş sırasında uçağın hareketlerinden 
daha az etkilenmenizi sağlayabilir. Ve eğer 
doktorunuz ilaç önermişse, uçuş öncesi veya 
sırasında bu ilaçları mutlaka kullanın. 

Following an operation, most patients show an 
interest in returning to their normal routines 
as soon as possible. This includes activities like 
travel for work or vacation, or even returning 
to your home after travelling to a different city 
for plastic surgery. However, it’s better to wait 
for 7-10 days following an operation before 
flying. Depending on the type of operation, this 
period could extend to 4-6 weeks, but in that 
case, doctor and patient need to discuss the 
situation before the surgery, and the patient 
needs to keep this in mind when making hotel 
and flight plans. 

Keep Moving Around
If you’re a patient who is travelling after an 
operation, your greatest risk is developing a 
blood clot in the leg and then having this clot 
travel to your lungs. In order to avoid this, 
you need to pay special attention to any of 
your doctor’s restrictions related to flying. 
If you’re going to be travelling by plane, you 
should keep moving all the time. Choose 
an aisle seat, and get up for frequent walks. 
Seats close to the wings are less affected 
by air turbulence, so choosing one of these 
seats can minimize any discomfort caused 
by the plane’s movement. If your doctor 
has recommended any medication, make 
absolutely sure you take it before or during 
your flight. 

Plastic Surgery and Air Travel
Plastik cerrahi operasyonları sonrasında dikkat edilmesi gereken 
hususlardan biri de uçak yolculukları. Bu konuda merak edilenleri, 
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik 
Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Uğur Anıl Bingöl, Flypgs.com Magazine 
okuyucuları için anlatıyor.

Air travel is one of the things you need to be careful about following plastic 
surgery. Yeditepe University Hospital’s Dr. Uğur Anıl Bingöl, an associate 
professor and specialist in plastic, reconstructive and aesthetic surgery, 
explains this subject for Flypgs.com Magazine readers who might be 
interested in the topic.

••• lifestyle
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Ameliyat sonrası yapılan uçuşlarda susuz 
kalmamak ve bol su tüketmek çok önemlidir. 
Özellikle karın germe ve meme büyütme/
küçültme gibi operasyonlardan sonra 
hastalar, ağır bagaj kaldırmaktan ve 
operasyon bölgelerini zorlayabilecek 
hareketlerden kaçınmalıdır. Bu tür 
hareketler kanamaya ya da şişliklere neden 
olabilir. 

Kendilerini olası darbelerden korumak 
için, hastaların kalabalıktan uzak durmaları 
gerekebilir. Hastalar, koşmalarına ve strese 
girmelerine sebep olabilecek durumları 
önlemek üzere, havalimanlarına uçuş 
saatinden daha erken gelebilir ve havayolu 
şirketlerinden tekerlekli sandalye veya 
öncelikli boarding talep edebilir. 

After an operation, it’s very important to drink 
lots of water and avoid becoming dehydrated. 
Patients, especially those who have had tummy 
tucks or breast-augmentation/reduction 
surgery, should avoid lifting heavy baggage and 
making any moves that would put strain on the 
area where the operation was performed.

Patients may need to stay away from large 
crowds to protect themselves from any 
possibility of being struck by someone or 
something. To avoid running around and 
becoming stressed, patients can arrive at the 
airport early and ask the airlines to provide 
them with a wheelchair or offer them priority 
boarding.

••• lifestyle



MOGAN GÖLÜ

Mevlana 



THE ORGANIC 
PHARMACY / 
DISCOVERY-

The Organic 
Pharmacy’nin yeni 

seyahat edenlerin 

kalmak 
istemeyenlerin 

bavulunun 

The Organic 
Pharmacy / 

Discovery-Travel 
Kit

This six-part 
travel kit is a new 
product from The 

Organic 

must for the 
suitcase of 

frequent travellers 
and anyone 

wanting to take 
care of 

themselves on 

CAUDALIE / 
OVERNIGHT 
DETOX OIL

Caudalie 
“VineActiv 

Overnight Detox 

Caudalie / 
Overnight Detox 

Oil
A hectic work 
schedule and 

social life leaves 
you physically 
tired, and this 
shows  in your 

of Caudalie 
“VineActiv 

Overnight Detox 
Oil” will bring your 

LR ZEITGARD / 
HEALTH & 

BEAUTY-GECE 

uykusuna 
yatmak” deyimi 

bu maske ile 

Gece boyunca 

ve rahatlan 

görünüm 

Lr Zeitgard / 
Health & 

Beauty-Night 
Mask

This mask gives 
new meaning to 
the expression 

“get your beauty 

will nourish and 
soothe your skin 
all night long to 

give it a glowing, 
youthful 

DUCRAY / 
MELASCREEN 
PHOTO-AGING 

GLOBAL SERUM

lekeler ve 

serum, yeniden 
dolgunluk 

radikallerin 

etkilerinden de 

Ducray / 
Melascreen 
Photo-Aging 

Global Serum

wrinkles and 
blemishes 

caused by the 
sun to help your 

skin regain its 

helps protect 
against damage 
caused by free 

SOSKIN PARIS / 

ve reaktif ciltleri 

Happiness” 
serisinin bu 

kremleri, cildin 

yükselterek 

Soskin Paris / 
Soothing 
Creams

Happiness” 
cream series 

developed 
especially to 

soothe delicate, 
sensitive skin 

increases  your 
skin’s tolerance 

threshold to 
provide 

protection 
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TOP MODELLERE
MEYDAN OKUYACAKSINIZ!

98 

Bir kibrit kutusu peynir, iki zeytin…

3D İnce kanüllerle cerrahiye gerek kalmadan yağların lazer ile 
eritilerek alınması, ardından cildin ultrason ve radyo frekans 

ile gerilmesidir. Lokal anestezi ile uygulanabilir.

Spor şekil için değil sağlık için yapılır. Hiçbir doku hiçbir yöntemle diğerine 
dönüşemez. Yağlar kasa dönüşmez. Bu yüzden bilinçli pilates ve fitness hocaları, 
personel trainingler, spor eğitmenleri kaslarını göstermek için öncelikle 
yağlarından kurtuluyorlar. Bel bandı gitmeden abdomenler görünmüyor ne 
yazık ki! Erkeklerde jinekomastik yağlı bir meme, göğüs kasları sporla iyice 
şişirilirse daha büyük ve feminen görünüyor. Şekil değiştirme amaçlı spor 
yapıldığında daha memeli ve göbekli bir görüntü oluyor. Gıdı spordan hiç 
etkilenmiyor. Fit bir görünüm için öncelikle meme, bel-göbek bandı ve gıdıdaki 
yağ dokusundan kurtulmak gerekiyor.



Diyet yaparak belli bir bölgeden kilo verebilir miyiz?
Diyet ile genel kalıp küçülür, şekil değişmez. İri elma daha 
küçük bir elma olabilir ama muza dönüşemez. Bel göbek bandı 
irileşmiş dümdüz bir vücuttan erkekte üçgen vücut, kadında çay 
bardağına benzer kavisli bir vücut diyet yaparak oluşturulamaz.

3D Lazer Lipoliz’in üstünlükleri neler?
3D Lazer Lipoliz’de bölgesel yağ fazlalıklarına sırasıyla 3 sistem 
uygulanıyor. Yağ hücrelerini patlatmak için iki ayrı dalga 
boyuna sahip bir lazer, ardından cildi germek ve selülitleri 
gidermek için radyofrekans ve ultrason uygulanıyor. Bu 
sayede yağlar yok olurken cilt germe etkinliği de maksimuma 
çıkarılıyor. Uygulama sonrası cilt daha sıkı ve pürüzsüz 
görünüyor.

Bel, göbek, sırt, bacak içi, popo altı banana hattı, diz içleri, basen, 
bacak ön yüzü, kollar ve gıdıya uygulanıyor. Erkeklerde en çok 
bel-göbek bandına uygulanıyor. Sonrasında gıdı ve jinekomasti 
geliyor. Özellikle kadınlarda bacak içi, kol içi ve gıdı gibi deri 
sarkmasından çok korkulan bölgelerde ekstra cilt germe 
etkisinden dolayı son derece güvenle uygulanıyor.

Klasik liposuction ucu keslin kanüllerle katı yağ dokusunun 
rendelenme olayıdır. Bu yüzden ağrısı ve riskleri fazladır. 
Kanüller iri olduğu için giriş delikleri çok büyüktür. İyileşme 
sonrası portakal kabuğu gibi pütürlü bir deri görüntüsü kalır. 
Tekrar kilo alınınca girintili çıkıntılı görüntü iyice belli olur. 
Liposuction işlemi, deri gerginliğine hiçbir katkıda bulunmadığı 
için operasyon sonrası deride sarkma ve dalgalanmalar görülür. 
Oysa 3D Lazer Lipoliz’de kanüller saç teli inceliğindedir, yağlar 
eritilerek alındığı için yan etki söz konusu değildir. İzler belli 
olmaz. Cerrahi kesi yoktur. Ciltte dalgalanma ve çökme olmaz, 
aksine önceki haline göre daha gergindir.

Çok hızlıdır. Hemen gündelik hayatına dönülebilir. Uygulama 
bölgesi çok büyükse birkaç gün dinlenmek tercih edilebilir.

Riskleri nedir?
Uygulama bölgesinde görülen hafif bir morluk ve ödem dışında 
bir yan etkisi yoktur. Bunlar da tamamen geçicidir.

Sonuç hemen görülür mü?
Sonuç anında görülür. 2-3 ay zarfında ödemin tamamen 
gitmesiyle tam olarak oturur.

Bir hafta korse kullanımı dışında dikkat edilmesi gereken özel 
bir durum yoktur. Sonrasında dikiş alımı ya da pansuman 
gerektirmez.

Yağ hücre sayısı azaltıldığı için yeni oluşturulan şekil kalıcıdır. 
Kilo alınırsa genel bir kalınlaşma olur, şekil bozulmaz. Kilo 
verilirse eski inceliğe tekrar dönülür.

Ergenlik sonrası yapılabilir. Özellikle bu yaş grubunda 
erkeklerde jinekomasti (meme büyümesi), kızlarda basen en sık 
yapılan iki bölgedir. Orta yaşta ve ileri yaşta şekli bozan
yağlanmaların olduğu her bölgeye yapılabilir.

Bel- göbek hattı kadınlarda 88 cm, erkeklerde 102 cm’nin 
üzerindeyse tip II diyabet, metabolik sendrom, hipertansiyon, 
solunum sistemi hastalıkları için ciddi bir risk oluşturur. 
Bu bölgedeki yağın alınması iç organlar üzerindeki basıyı 
kaldırarak çalışmalarının normale dönmesini sağlar. 
Ayakkabısını bile bağlamakta güçlük çeken, nefes almakta 
zorlanan ileri yaştaki göbekli hastalara öncelikle bu yükten 
kurtulmaları; sonrasında diyet ve sporla şekillerini ve 
sağlıklarını korumaları tavsiye edilir.

ve Medikal Estetik Hekimi 
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Türkiye ve Avrupa’daki ilk mağazasını Watergarden 
İstanbul’da açan Skinfood, çok yakında 

skinfood.com.tr 
adresi ile online alışveriş imkânı da sunmaya hazırlanıyor.



••• çocuklar

HER ŞEY ÇOCUKLAR İÇİN
EVERYTHING IS FOR KIDS

HER ŞEY
EVERY

Kids



ÇOCUKLARIN RÜYASI:
DISNEYLAND

Disneyland Paris, çocuklara çok özel anlar 

••• kids
SEYAHAT TRAVEL

EVERY KID’S 
DREAM: 

DISNEYLAND
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NELER YAPMALI?
What to Do?

Nerede, Ne Yemeli?
What to Eat and Where?

Disneyland’in en çok ilgi çeken 

The most popular part of 
Disneyland Paris is Disneyland 

Disney Eğlence Köyü restoran, 
kafe, alışveriş noktaları 
ve canlı sokaklarıyla, 
gece-gündüz nefes alan bir 
yaşam alanı. Bölgede kapalı 
bir alışveriş merkezi (Val 
d’Europe), açık bir alışveriş 
alanı (La Vallée Village), 
akvaryum (SeaLife), golf alanı, 
doğayla iç içe bir oyun alanı 
(Davy Crockett’s Adventure) ve 
bir turist ofisi bulunuyor.

Disney Village itself has a variety 
of restaurants, cafes, shops and 
lively streets that breathe life into 
the village both day and night. The 
area includes an indoor shopping 
centre (Val d’Europe) as well as an 
outdoor shopping area (La Vallée 
Village), an aquarium (SeaLife), 
golf course, outdoor game area 
(Davy Crockett’s Adventure) and 
tourism office.

Burada “Ne yiyeceğim?” 
diye düşünmenize gerek 

yok ama “Hangisini yesem?” 
diye epeyce düşünebilirsiniz! 
Disneyland Paris genelinde bulunan 
elliden fazla restoranda lezzetli 
atıştırmalıklardan tutun da, seçkin 
aşçılar tarafından hazırlanıp özel 
sunumlarla  masalara ulaşan çeşit 
çeşit yiyecek sizi bekliyor. 

Finding something to eat here won’t 
be any problem; the problem will be 
deciding on what! Disneyland Paris 
has more than 50 different restaurants. 
Not only will you be able to find tasty 
snack food, an assortment of delicious 
dishes is also waiting for you, cooked 
up by outstanding chefs and uniquely 
presented at your table. 

 Öncelikle vize işlemlerinizi 
tamamlayıp haftanın istediğiniz günü 
Pegasus ile Paris’e uçuyorsunuz. 
Ardından Paris’in merkezindeki 
Nation İstasyonu’ndan (Gare de 
Nation) kalkan hızlı tren, sizi 35-40 
dakika içinde eğlencenin merkezine 
ulaştırıyor. Geriye, hem sizin hem de 
çocuklarınızın yaşayacağı eğlence 
ve ışıltı dolu anlar kalıyor. Hayatınız 
boyunca unutamayacağınız bir aile 
macerasına hazır mısınız?

Once you’ve taken care of your visa 
requirements, you can fly with Pegasus 
to Paris any day of the week. After you’ve 
landed, you can reach Disneyland Paris 
in 35-40 minutes by taking a fast train 
from the Gare de Nation station in 
central Paris. After that, a glittering, 
entertainment-filled holiday awaits you 
and your children. Are you ready for a 
family adventure that you’ll remember 
for the rest of your lives?
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IKEA
KURUMSAL

 

444 4 532



PIST COCUKLAR
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CardFinans ve Maximum Kart’a özel
6 taksit.

Ücretsiz indirin,

IKEA Mobil

yenilenin.
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K I D S  A R E  A  B A R R E L  O F  L A U G H S ,  T O O

Türkiye’nin gülen ve güldüren 
en yetenekli tiyatro oyuncusu 

Gülse Göçer, Yusuf Batuhan, 
 ve ’a 

B A R R E L

GÜLÜYORLAR,
GÜLDÜ( ÜYORLAR
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Röportaj/Interview  

RÖPORTAJ INTERVIEW



 Oyuncu veya yönetmen olmak istiyorum çünkü sahne önünde olmak da çok güzel, 

I want to be an actor or director, because it feels just as great to be 

backstage as it does to be on stage. I don’t know if I’ll change my 

mind in the future, but I definitely want to work at something that 

involves art.

I want to go to Australia, because when I was little – I’m still little, 

but when I was even littler – I’d always watch documentaries. In 

fact, I still do. I’m really interested in wild animals, and I really 

want to go to Australia, because I know that’s where the most 

dangerous species are. Who knows, maybe one day I’ll go there and 

shoot a fantastic documentary.

I’ve been on a plane before. Taking off and landing is a lot of fun. It’s 

really interesting to be this high up and look out the window and see 

clouds that look like cotton-candy. By the way, the first time I flew 

was on a Pegasus airplane. 

It’s great fun to be part of the cast. I’ve got a whole lot of friends 

here. There’s also a lot of activity backstage; everyone’s constantly 

rehearsing, we’re going on and off stage, getting into and out of 

costumes. During breaks I play games with my friends, read books, 

and chat to people.

Gülse Göçer
“Küçükken Belgesel 

Göçer
Belgesel 

 Avustralya

Austra
lia

“When I was little I 
watched documentaries”
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My dream is to grow up and become a good football player and a good 

actor. These two things are the basis for all my future plans. 

 M

I would really like to go to Mexico and to Spain. I find Mexico 

very mysterious. I want to discover places there that haven’t been 

discovered before. In Spain, I really want to see Barcelona because 

it’s a football town and has beautiful historical places to visit. And I’d 

like to meet some of the players on the Barcelona football team and go 

out on the field and train with them.

I’ve been on a plane many times. It’s been great every time.   

I especially like when the plane speeds up for take-off.

It’s a great pleasure to be part of the Güldüy Güldüy Show cast. I’ve 

made a lot of friends there, and I love them all. Our cast has been like 

a beacon of enlightenment for me; I want to thank them very much.

My dreams include being an actor, and they also include architecture, 

which is a profession I really love. I love architecture because I like to 

arrange things. My future plans include going to Europe, both to see it 

and to take some courses related to the subjects I’m interested in.

Travelling is one of my favourite things to do. First, I want to go to 

cities in my own country, Turkey, and then after that France, Italy 

and Australia. I want to go to Paris and climb to the top of the Eiffel 

Tower and go to Disneyland. And I want to go to the historical places 

in Italy.

I’ve never travelled by plane, but I would really like to. Looking down 

from above, everything will seem small, I’d be flying like a bird. It will 

be fun and exciting. 

I’m really happy to be part of the BKM family. I’m part of this great, 

big cast. What could be better than this? I love everyone in the cast.

“I Find Mexico Very 
Mysterious”

Çocuk ••• kids

MEKSIKA- MEXICO

ISPANYA-SPAIN

“I Want to Climb to the 
Top of the Eiffel Tower.”

e, 
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FRANSA-FRANCE
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“Pamuktan Bir Yatak Gibi” atak Gibi” 
“Like a Bed of Cotton”

My biggest dream is to become a doctor, especially a paediatrician, 

because I don’t want there to be any sick children; every child should 

be able to go outside and play. I also want to be a volunteer teacher. 

I really want to go to the Maldives. The sea there is incredibly clean 

and clear, and there are unusual tropical fish there. I’d like to stay in 

one of the underwater hotels there. It’s very exciting to just lie down 

and watch all kinds of fish, as if I were inside an aquarium. I also 

want to go to India and sit in nature and meditate, and I want to live 

with needy children in Africa and help them. In addition to this, I’d 

like to go to America, England and Japan.

I’ve travelled by plane before, and I really enjoy travelling this way. 

When you climb above the clouds, you feel as if you’re lying down on a 

bed of cotton. When you look down, it’s as if you’re looking at a map. I 

feel like I’m a giant on a tiny world.

It’s a great feeling to be part of the cast. I get along really well with 

all my friends. It makes me very happy to be together with them, 

play different roles, bring different characters to life, and make the 

audience laugh.

 Maldivler-Maldives

JAPONYA-
JAPAN

Çocuk ••• kids
RÖPORTAJ INTERVIEW
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Çocuk Sanat
Bienali 

B A H C E S E H I R . K 1 2 . T R

B I E N N I A L  O F  C H I L D R E N ’ S  A R T

B A H C E S E H I R . K 1 2 . T R
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COCUK BIENALI
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6-10 
Yaş-Age
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çevirisi ve Lerzan Pamir’in 

 Bu yeni 

Harman ve Pamela Ribon’un 

  

  

 

 

Harman v

Yaş Age

SAHNE STAGE



ronline.com.tr
online shopping

Burgu

U-Turn

design
metin nergiz

design
can nergiz

NEW

NEW Spring
design
metin nergiz

NEW Bubble
design
metin nergiz
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O K U M A D A N
O L M A Z

M U S T
R E A D

   

  

  

 

6-10 
Yaş-Age

10 
Yaş-Age

1-5 
Yaş-Age

6-10 
Yaş-Age

6-10 
Yaş-Age

6-10 
Yaş-Age
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Şimdi;
Çok daha geniş alanıyla daha ferah bir alışveriş ve yaşam merkezi...

Farklı yaş grupları için toplamda 3.000 m2'lik, 
ücretsiz 2 yeni çocuk oyun parkı...

 
90‘ı yeni, toplamda 250'nin üzerinde mağaza...      

                                                                                         
1.600 ek araç kapasitesiyle, toplamda 3.000 araçlık otopark...

Açık teraslı, 10’un üzerinde yeni cafe-restoran ile daha fazla lezzet.

izmiroptimum.com       izmiroptimum

Şimdi;



Kendi Öyküleri Olan Tasarımlar
D E S I G N S  W I T H  T H E I R  O W N  S T O R I E S

Burçak Ertem

What made you decide to design and 
produce for children?
Once I became a mother, I realized there 
was a huge gap in the sector catering to 
women who want to dress their children 
in original, colourful, child-like clothing. 
I started out making special outfits for my 
own children, and after that I developed a 
children’s collection. Ahu Midillili and I run 
Buka Junior together, and we’ve positioned 
it as a separate, sister brand to Buka. Our 
adventure with Buka grew to include the 
Buka Junior collections, which are currently 
sold in Turkey as well as in various stores in 
Spain, Germany and the United States.

Çocuklar için tasarlamaya ve üretmeye 

Çocuk sahibi olduktan sonra, çocuklarını özgün, 
renkli ve çocuk gibi giydirmek isteyen anneler 
için sektörde büyük bir boşluk olduğunu 
fark ettim. Önce kendi çocuklarım için özel 
parçalar yaratmaya başladım, ardından da bir 
çocuk koleksiyonu oluşturdum. Ahu Midillili 
ile birlikte yürüttüğümüz Buka Junior’ı, 
Buka’dan farklı ama kardeş bir marka olarak 
konumlandırdık. Bugün, Buka’nın yanı sıra, 
maceramıza sonradan dâhil olan Buka Junior’ın 
koleksiyonları da, Türkiye dışında İspanya, 
Almanya ve ABD’deki farklı mağazalarda satışa 
sunuluyor.

Röportaj/Interview  
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Çocuk ••• kids
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Where do you get your inspiration for your 
children’s designs? 
In creating our designs for children, we’re especially careful 
to put ourselves in their places, to present them with 
stories that come out of their own worlds. We develop our 
collections based on the characters, animals and colours that 
they love.
What characteristics make your designs 
different from others?
The children’s outfits feature the animals, characters, colours 
and fairytales that they love. For us, the most important 
factor is that when children wear the clothing we’ve 
designed, they should feel happy and excited. That’s why each 
one of our designs has its own unique story and character.
What do you pay attention to during the production 
process?
First of all, we believe that children should dress like 
children. This means that in addition to colour and story, 
it’s especially important that children feel comfortable in 
the outfits that are designed for them. Because children 
have sensitive skin, another thing we pay attention to is the 
texture of our fabrics and the materials they’re made from.
This month Turkey celebrates National Sovereignty 
and Children’s Day on April 23. Is there any message 
you’d like to give to children?
Always smile, stay happy... B U K A J U N I O R . C O M

Çocuk tasarımlarımızı yaratırken öncelikle 
kendimizi çocukların yerine koyarak, onlara 
kendi dünyalarından hikâyeler sunmaya 
dikkat ediyoruz. Koleksiyonlarımızı, 
onların sevdikleri karakterler, hayvanlar ve 
renklerden yola çıkarak oluşturuyoruz.

Çocukların elbiselerde sevdikleri 
hayvanları, karakterleri, kahramanları, 
renkleri ve masalları bulmaları ve en 
önemlisi tasarımlarımızı giydiklerinde 
büyük bir mutluluk ve heyecan duymaları, 
bizim için en önemli kıstaslar. Dolayısıyla 
tasarımlarımızın her birinin kendine özel bir 
hikâyesi ve sahibi var.

Öncelikle biz çocukların çocuk gibi giyinmesi 
gerektiğini savunuyoruz. Buradan yola 
çıkarak renk ve hikâye dışında, tasarlanan 
kıyafetlerin içinde çocuğun kendini rahat 
hissetmesi de bizim için çok önemli. Dikkat 
ettiğimiz diğer bir konu da çocukların 
cilt hassasiyeti sebebiyle kullandığımız 
kumaşların dokusu ve içeriği.
Bu ay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik 

Hep gülümseyin, mutlu kalın...
B U K A J U N I O R . C O M

Çocuk ••• kids
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Çocuk ••• kids
YEMEK FOOD
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BEBEK 

TEETHING COOKIES
Malzemeler / Ingredients

• 250 g un
 1/4 tsp baking 

• 1 hafif

1

2

3

4

5

1
2

3

4

5

Beslenme 
Saati

F E E D I N G  T I M E





Çocuklar, seyahat etmek 
için kesinlikle bir engel 

çok iyi seyahat 

dolu bir seyahat için 

Having kids is certainly no 
reason to stop you from 
going on a vacation. In 

fact, children make great 
travelling companions. 
Now that you’ve made 
your plans and you’re 

ready for a trip with your 
child, there’s no reason at 
all to worry. A quick look 

over our words of 
wisdom will be enough to 
let you sit back and enjoy 

YOLCULUĞU UYKU SAATLERİNE DENK GETİRİN
PLAN YOUR FLIGHT TO COINCIDE WITH BEDTIME

ÇOCUKLARLA SORUNSUZ BİR UÇAK YOLCULUĞU GEÇİRMENİN İPUÇLARI

If the opportunity presents itself, you should consider this before you purchase 

Bilgi ••• info
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HINTS FOR TROUBLE-FREE FLYING WITH KIDS



BASINÇTAN ETKİLENMEMESİNİ SAĞLAYIN
HOW TO DEAL WITH THE AIR PRESSURE

up crying because they feel their ears clogging up due to the changes in cabin 

be treated to a snack.

RAHAT KIYAFETLER
COMFORTABLE CLOTHING

 • 127



Bilgi ••• info

Contentus

       
EĞLENCE PAKETİ HAZIRLAYIN
PREPARE A “FUN PACK”
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YANINIZDA KÜÇÜK ATIŞTIRMALIKLAR BULUNDURUNKEEP SOMETHING ON HAND TO SNACK ON





BURÇLAR
Horoscope
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Saturn’s turning retrograde this month 
could mean that sometime before the end of 
August you’ll get the chance to complete an 

From the time that Saturn goes into 

you may see a resurfacing of old problems 

partnerships and create a more pressing 

Saturn goes into retrograde this month until 

KOÇ I ARIES

TAURUS

SCORPIO

GEMINI

SAGITTARIUS

LIBRA

TTTTTTTTTTTTTT SSSSRRRRR UUUUUSUUUUUUU

Once Saturn goes into retrograde this 
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When Saturn goes into retrograde this 
month, until the end of August, you could 
end up feeling somewhat tired out from 
responsibilities, discipline, authority and 
questions of order relating to your children. 
During this period, those who haven’t had 
children yet may rethink the subject of taking 
on the responsibility of a child.

From the time that Saturn goes into 
retrograde this month until the end of August, 
problems that already exist within your circle 
of friends may become even more obvious. 

relation to groups you’re unable to unite, 
friendships you can’t work out and teamwork 
for which you are unable to set shared goals.

Saturn goes into retrograde this month, and 
as a result, your work environment, daily 
routine, colleagues or relationships could 
experience some setbacks through August. 
Disciplined and productive work is even 
more important than usual during this period 

assignment.

From the time that Saturn turns retrograde 
this month up until the end of August, you may 
need to discuss problems relating to your 
personal life, older family members, home 
and family life, as well as the expectations 
that you will take responsibility for them. You 
could experience setbacks in relation to home 
repair, construction, land sales and the like.

Your work life, professional plans and 
important responsibilities may cause you 
stress from the time that Saturn goes into 
retrograde this month until the end of August. 
If there is some task or people you are in the 
position of managing, you may experience a 
few bumps, along with some authority and 
organizational problems.  

YENGEÇ I CANCER

CAPRICORN

VIRGO

PISCES

LEO

spend time alone grows even stronger from 
the moment Saturn goes into retrograde this 
month through the end of August. During 
this period, it might be good to plan on 
getting some emotional support and putting 

physical and mental health.

AQUARIUS



 
Our Flight Network

... 
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Our Flight Network

...

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, (BKL-GO-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” (BKL-GO-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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ONLINE CHECK-IN

 It saves you the long wait at the airport.
 If you have luggage, you can hand these over at Pegasus 

Online Check-in counters reserved especially for you.
  If you only have a hand baggage, you can print your 

boarding pass before arriving at the airport or download 
your mobile barcode to your smartphone and head 
straight to the gate.

 Pegasus Plus members can earn FlightPoints starting 
from 3 TL for domestic and 4 USD for international flights 
if the airport is open for Online-Check-in.

 You can select a seat and pre-order a meal for your 
flight during online check-in, and purchase extra baggage 
allowance at up to 50% discount.

 Havaalanında daha az kuyruk beklersiniz.
 Varsa, bagajlarınızı size özel ayrılmış Pegasus Online Check-in 

kontuarlarına teslim edebilirsiniz.
 Yalnızca el bagajınız varsa, biniş kartınızın çıktısını havaalanına 

gelmeden alarak ya da mobil barkodunuzu akıllı telefonunuza 
indirerek, doğrudan uçuş kapısına gidebilirsiniz.
 Pegasus Plus üyeleri Online Check-in yaptıklarında, havalimanı 

Online Check-in’e açık ise yurt içinde 3 TL, yurt dışında 4 USD 
değerinden başlayan UçuşPuan hediye edilmektedir.
 Online Check-in işleminizi yaparken uçuşunuz için dilediğiniz 

koltuk ve yemeği seçebilir, ek bagaj hakkına ihtiyacınız varsa 
internet üzerinden yüzde 50’ye varan indirimlerle satın 
alabilirsiniz.
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Dear Guests
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 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.

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 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 not 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)

 Traş 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.

 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 bir takım istisnalar uygulanacaktır. 
Örneğin bebekle seyahat eden yolcuların 
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 tatmaları veya 
‘‘ilaçların kullanılması gerektiği’’ ile ilgili belgeleri 
isteyebilirler. 
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 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.

5 KG 5 KG

5 KG

5 KG5 KG5555555555555555555555 K5 K5 K5 K5 K5 K5 K5 K5 K5 K5 K5 K5 K5 K5 K5 K5 5 5 5 5 5 5 5 555 KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKKKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGGGG
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As soon as you get your  boarding pass



 Dış hat uçuşa devamı olan 
misafirlerimizin en kısa sürede terminal 
değiştirmeden, üst katta bulunan gidiş 
salonuna çıkmaları ve Dış Hat Pasaport 
Kontrolü’nden geçerek uçuş kapılarına 
gitmeleri;
 İç hat uçuşa devamı olan 

misafirlerimizin ise bagaj teslim salonuna 
gelmeden iç hatlar transfer bankosuna 
müracaat etmeleri ve üst katta bulunan gidiş 
salonuna çıkarak uçuş kapılarına gitmeleri 
önemle rica olunur.

 Dış hat uçuşa devamı olan 
misafirlerimizin pasaport kontrolden 
geçmeden Dış Hatlar Transfer Bankosu’na 
müracaat etmeleri ve üst katta bulunan gidiş 
salonuna çıkarak uçuş kapılarına gitmeleri,
 İç hat uçuşa devamı olan 

misafirlerimizin pasaport kontrolünden 
sonra terminal değiştirmeden, üst katta 
bulunan gidiş salonuna çıkmaları ve İç 
Hat Güvenlik Kontrolü’nden geçerek uçuş 
kapılarına gitmeleri önemle rica olunur.

 Those of our guests who are continuing onto an 
international flight are requested to proceed to the 
departure hall, located one floor above the arrivals 
hall in the same terminal, and then proceed to gate 
after passing through passport control.
 Those of our guests who are continuing onto 

a domestic flight are requested to report to the 
domestic flights transfer desk before making their 
way to baggage claim, and then go to their gate 
located one floor above in the domestic departures 
hall.

 Those of our guests who are continuing onto 
an international flight are requested to report to 
the international flights transfer desk before going 
through passport control, and then continuing to 
their gate located one floor above in the international 
departures hall.
 Those of our guests who are continuing onto 

a domestic flight are requested to proceed to the 
departures lounge located one floor above in the 
same terminal after getting through passport control, 
and after clearing security in the domestic departures 
hall they can proceed to gate.
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Pegasus Hava Yolları’nın İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’nın farklı alanlarına yerleştirilen 34 
kioskundan birini kullanarak uçağa ulaşmak için 
harcadığınız süreyi kısaltmanız mümkün. 
Kiosklar özellikle uçuş trafiğinin yoğun olduğu 
tatil dönemlerinde misafirleri uzun kuyruklarda 
beklemekten kurtarıyor. Kiosklar sayesinde 
misafirler, işlemlerini birkaç dakika içinde 
tamamlayarak biniş kartlarını sıra beklemeden 
kendileri alabiliyor. Pegasus’un kiosklarını 
kullanan valizi olmayan misafirler; kontuara 
uğramadan aldıkları biniş kartları ile direkt 
güvenlik kapısına gidebilir. Valizi olan misafirler 
ise uçuş kartlarını kiosktan alarak valizlerini 
havalimanında C kontuarlarının bulunduğu 
adada yer alan “Online Check-in&Bag Drop 
Kontuarları”na sıra beklemeden teslim edebilir. 

By using one of the 34 Pegasus self-service 
kiosks stationed throughout Istanbul Sabiha 
Gökçen Airport, you can cut down on the time 
it takes to get to your plane. The kiosks are 
especially helpful during the holidays, when 
flight traffic is at its peak, and save our guests 
the trouble of waiting in long queues. Thanks 
to the kiosks, our guests can get their own 
boarding passes in a matter of minutes with 
no wait. Pegasus guests who use the self-
service kiosks and have no baggage to check 
can proceed directly to their gate with their 
boarding passes. Guests who do need to check 
baggage can get their boarding passes from the 
kiosks and then proceed to the “Online Check-
in and Bag Drop” located in Row C to check 
their baggage without having to wait.
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KOLAY Easy ORTA Moderate

Help the pilot



Resimdeki
aktris

Anı

Sürüngen
bir hayvan

Boru sesi

Su
Bir yılda
derlenen

tarım ürünü
Dönemeç

Saçma
sapan söz

Bir süs
köpeği

Bir nota

Molibdenin
simgesi

Bolluk Bir göz 
rahatsızlığı

Yerine
koyma

Voleybolda
bir savunma

İlave

Galatasaray
kurucusu

Familya

İsim

Aferin

Bir bağlaç

Uzaklık

Bir tür
palmiye

Akıllıca
Balık 

yumurtası
mezesi

Araç

Fena değil

Budunbilim,
ırkiyat Süpürgeotu

Uzaklık
sözcüğü

Yurdumuzda
bir ırmak

Arnavutluk
parası

Belirti
Başyapıt

Hayali
karate

Artırma
İsviçre 
dağ evi

Halat ucu

Bir sanat
dalı

Sözleşme Sıvı
İstanbul

(kısa)

Vurguncu
Güney

Amerika
hayvanı

Rusça evet

Tropikal
deniz 

rüzgarları

Katkı

Ödenti
Kötü

Kesin

İsyancı

İri taneli
bezelye Umumi

Bir nota

Varlık,
zenginlik

Ev bölümü

İkaz
Hamam

Karşılık,
ödün

Çözümleme
Bal yapan

böcek
Tatbiki,
pratik

Akıl
Kaba baston

Ağaçlıklı 
yol

Antalya’da
bir çay

Meslek
Plan

İstanbul’un
bir ilçesi

Başlama
vuruşu
Letonya
parası

Ahlak

Bir tarım
zararlısı

Kabul 
etmeme

Bir nota

Soğurma,
emme

Bir bağlaç

Dahil
İstenç

Güreşte 
bir oyun

Operasyon

Lahza

Mersin’de
bir çay İç yan

Delikli bir
kumaş Çalgı

Şenlik,
bayram 
kemeri

HAZIRLAYAN / BY 
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Actor in the
picture

Convertible
car

A style of
jazz

Spanish 
for river

Symbol of
Radon

Symbol of
Chlorine

Arrangement,
sequence

Greek 
alphabet
Volcano 
on Sicily

A divine
messenger

Symbol of
Silver
Greek 

goddess of
the dawn

A climate with
long winters

and short
summers

“…ponte”
name of the
city of Chalkis
Symbol of 

Neodymium
Classical

male
singing
voice

A partner
dance
Abb. 

Amplifier

Supposing
that

Inclined
surface that

connects
two levels

Symbol of
Terbium

Symbol of 
Roentgen

Karate level
Fabric 

attached to 
a boat

To want
emotionally

Negative
answer

Man who ri-
des a horse

Slang 
for Yes

Abb. 
Meter

Federal Aviation
Administration
Institution of
higher learning

Mythological
instrument
A motor neu-
ron disease

Mystical
syllable
used in

meditation

Interna-
tional plate

code of 
Austria

Symbol for
milliliter
Opposite 
to down

Not large 
or big

Artificial 
Intelligence

A plant 
in India

Drinking device
Visual rep-
resentation
of an area

A yuppie

Egyptian
mother 
goddess

Court of 
Arbitration
for Sport

To think,
judge

Installation
of computer

programs

A lost 
continent
Domesti-

cated

Symbol of
Chlorine

Senseless,
unreasoning

A tubular
drum to

create a rat-
tling sound

Symbol of
Beryllium
Symbol of

Aluminium

Protective
floor covering
Short for

gymnasium

Part of 
the eye

Malesia
madness

An astrin-
gent salt

Symbol of 
Lutetium

Anno 
Domini
(after

Christ)

Organ of
hearing

A textile used
for jeans

Kick the 
ball over
another
player

A blockage
inside a
blood-
vessel

Mission 
Impossible

(movie)

A form of
happiness
A subject
pronoun

Symbol of
Tin

A river in
Russia

Abb. 
Ecologic 
Plural 
of art

Extremely
overweight

Ancient god
of love

A sovereign
city-state

To gossip
without 

discretion

Interna-
tional plate

code of 
Spain

Sleeveless
outer 

garment

Abb. 
Exabyte

Symbol of
Berkelium
“... Derek”
(actress)

Singer “…
Williams”
East Asian

liquid sauce

A casual
term for girl

A blood
group

A loud positive
appraisal if oneself

Abb. 
Someone

Freddy
Krueger

street

Symbol of
Gallium

Symbol of
Scandium

Name 
of musical

note
Symbol of
Osmium

Internatio-
nal plate co-
de of Saudi

Arabia

Service 
Access
Point

Symbol of
Oxygen

Covered
with ice

Synonym 
for fiasco
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Ç
E

N
G

E
L

 B
U

L
M

A
C

A

C
R

O
S

S
W

O
R

D

Resimdeki
aktris

Anı

Sürüngen
bir hayvan

Boru sesi

Su
Bir yılda
derlenen

tarım ürünü
Dönemeç

Saçma
sapan söz

Bir süs
köpeği

Bir nota

Molibdenin
simgesi

Bolluk Bir göz 
rahatsızlığı

Yerine
koyma

Voleybolda
bir savunma

İlave

Galatasaray
kurucusu

Familya

İsim

Aferin

Bir bağlaç

Uzaklık

Bir tür
palmiye

Akıllıca
Balık 

yumurtası
mezesi

Araç

Fena değil

Budunbilim,
ırkiyat Süpürgeotu

Uzaklık
sözcüğü

Yurdumuzda
bir ırmak

Arnavutluk
parası

Belirti
Başyapıt

Hayali
karate

Artırma
İsviçre 
dağ evi

Halat ucu

Bir sanat
dalı

Sözleşme Sıvı
İstanbul

(kısa)

Vurguncu
Güney

Amerika
hayvanı

Rusça evet

Tropikal
deniz 

rüzgarları

Katkı

Ödenti
Kötü

Kesin

İsyancı

İri taneli
bezelye Umumi

Bir nota

Varlık,
zenginlik

Ev bölümü

İkaz
Hamam

Karşılık,
ödün

Çözümleme
Bal yapan

böcek
Tatbiki,
pratik

Akıl
Kaba baston

Ağaçlıklı 
yol

Antalya’da
bir çay

Meslek
Plan

İstanbul’un
bir ilçesi

Başlama
vuruşu
Letonya
parası

Ahlak

Bir tarım
zararlısı

Kabul 
etmeme

Bir nota

Soğurma,
emme

Bir bağlaç

Dahil
İstenç

Güreşte 
bir oyun

Operasyon

Lahza

Mersin’de
bir çay İç yan

Delikli bir
kumaş Çalgı

Şenlik,
bayram 
kemeri

S Y M V Y R B
H A T I R A İ K A M E E K

A İ L E B R A V O A R A
A D A K İ L A N E A L E T

E T N O L O J İ E R İ K A
T A L E K Ş A H E S E R

F I R A T K A T A
Ş A L E Z A M K

Ç I M A İ S T
L A M A M A Y İ

D A E K F E N A
K A T İ G E N E L

A S İ T R M İ
O D A İ V A Z

U Y A R I A U A S A E
T A S A R S A N T R A

İ Ş K I M I L L A İ L E
İ R A D E A M E L İ Y A T

K L E A L A T A İ Ç E R İ
E T A M İ N S A Z T A K

Actor in the
picture

Convertible
car

A style of
jazz

Spanish 
for river

Symbol of
Radon

Symbol of
Chlorine

Arrangement,
sequence

Greek 
alphabet
Volcano 
on Sicily

A divine
messenger

Symbol of
Silver
Greek 

goddess of
the dawn

A climate with
long winters

and short
summers

“…ponte”
name of the
city of Chalkis
Symbol of 

Neodymium
Classical

male
singing
voice

A partner
dance
Abb. 

Amplifier

Supposing
that

Inclined
surface that

connects
two levels

Symbol of
Terbium

Symbol of 
Roentgen

Karate level
Fabric 

attached to 
a boat

To want
emotionally

Negative
answer

Man who ri-
des a horse

Slang 
for Yes

Abb. 
Meter

Federal Aviation
Administration
Institution of
higher learning

Mythological
instrument
A motor neu-
ron disease

Mystical
syllable
used in

meditation

Interna-
tional plate

code of 
Austria

Symbol for
milliliter
Opposite 
to down

Not large 
or big

Artificial 
Intelligence

A plant 
in India

Drinking device
Visual rep-
resentation
of an area

A yuppie

Egyptian
mother 
goddess

Court of 
Arbitration
for Sport

To think,
judge

Installation
of computer

programs

A lost 
continent
Domesti-

cated

Symbol of
Chlorine

Senseless,
unreasoning

A tubular
drum to

create a rat-
tling sound

Symbol of
Beryllium
Symbol of

Aluminium

Protective
floor covering
Short for

gymnasium

Part of 
the eye

Malesia
madness

An astrin-
gent salt

Symbol of 
Lutetium

Anno 
Domini
(after

Christ)

Organ of
hearing

A textile used
for jeans

Kick the 
ball over
another
player

A blockage
inside a
blood-
vessel

Mission 
Impossible

(movie)

A form of
happiness
A subject
pronoun

Symbol of
Tin

A river in
Russia

Abb. 
Ecologic 
Plural 
of art

Extremely
overweight

Ancient god
of love

A sovereign
city-state

To gossip
without 

discretion

Interna-
tional plate

code of 
Spain

Sleeveless
outer 

garment

Abb. 
Exabyte

Symbol of
Berkelium
“... Derek”
(actress)

Singer “…
Williams”
East Asian

liquid sauce

A casual
term for girl

A blood
group

A loud positive
appraisal if oneself

Abb. 
Someone

Freddy
Krueger

street

Symbol of
Gallium

Symbol of
Scandium

Name 
of musical

note
Symbol of
Osmium

Internatio-
nal plate co-
de of Saudi

Arabia

Service 
Access
Point

Symbol of
Oxygen

Covered
with ice

Synonym 
for fiasco

M R C E A A B
C A B R I O L E T N E G R O

T E N O R T A N G O R
T B D A N D E S I R E
H O R S E M A N L F A A

Y E P A R P O M A M L
W A I C U P

S M A L L M A P Y
C A S D M U
C L D S E T U P
O B E M A T

S N A R E G Y M I
A L U M E A R

L U T A D M I
G L E E S E E R O S

W H O M O N A C O N K
E B B K R O B B I E C
Y B O A S T E L M G A

A S O L O S S A S A P
B O I C Y D E B A C L E
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