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

Genel Müdürü
Pegasus Airlines CEO

ORTAK MÜCADELE
Değerli Misafirlerimiz,
Küresel bir tehdit halini alan ve hayatlarımızı derinden etkileyen yeni tip koronavirüse 
(COVID-19) karşı, ülkece büyük bir mücadele veriyoruz. Biz de Pegasus Hava Yolları 
olarak, ilk günden beri gelişmeleri yakından takip ediyor, ulusal ve uluslararası otoritelerle 
iletişim halinde süreci yönetiyoruz. Bu mücadeleye uygun şekilde, misafirlerimizin 
ve çalışanlarımızın sağlığı için gerekli düzenlemeler yapıyor, mümkün olan her türlü 
önlemi alıyoruz. Her gün binlerce misafirimizi taşımanın verdiği sorumlulukla hareket 
ederek üzerimize düşen tüm görevleri eksiksiz yerine getiriyoruz. Bu kapsamda, her ay 
sizlere özel hazırladığımız ve seyahatiniz sırasında keyifli vakit geçirebilmeniz için koltuk 
ceplerinde sunduğumuz flypgs.com Magazine dergimizin yeni sayısını da hijyen önlemi 
olarak online hazırladık. 

Ülkemizde alınan tedbirler kapsamında yurt dışı uçuşlarına kısıtlama getirildi, biz 
de bu ülkelere uçuşlarımızı durdurduk. Devam eden seferlerimiz için uçaklarımızı 
sıklığı artırılmış şekilde ve uluslararası standartlarda, uçak üreticilerinin talimatlarına 
uygun olarak dezenfeksiyon işlemine tabii tutuyoruz. Kemer, baş üstü dolabı, katlanır 
masa gibi temasın sık olduğu yüzeyleri titizlikle dezenfekte ediyoruz. Birebir baş 
bölgesiyle temas eden koltuk başlıklarını her gün yapılan temizlikte değiştiriyoruz. 
Uçağın içindeki hava tıpkı ameliyathanedeki hava kadar temiz. Bu temizlik; uçakta 
bulunan HEPA özellikli hava filtreleri ve uçak dışından sürekli alınan taze ve temiz 
hava sayesinde elde ediliyor. Bu sayede uçaktaki hava ortalama 3 dakikada bir tamamen 
değişiyor. Ayrıca uçaklarda kabin ekipleri ve misafirler için koruyucu maskeleri de hazır 
bulunduruyoruz.

Uçağa yolcu alımı esnasında ya da uçuş sırasında hastalık belirtisi gösteren bir misafir 
olması halinde kabin ekiplerimizin izleyecekleri adımlar netlikle belirlenmiş durumda. 
Tüm ekiplerimiz alınması gereken önlemler ve uygulanması gereken prosedürler 
hakkında derinlemesine bilgilendirildi ve süreci büyük bir hassasiyet, profesyonellik ve 
hakimiyetle yönetiyorlar. Alınan tüm bu önlemler, siz değerli misafirlerimizin seyahatleri 
sırasında endişelerinin giderilmesi ve virüsün olası yayılımının önlenmesi için... Ama 
aldığımız bu önlemlerin yanı sıra bireysel olarak alınması gereken önlemler ve dikkat 
edilmesi gereken hususlar da var tabii. Sağlık Bakanlığımızın önerilerine uyarak her 
zamankinden daha temkinli olmalıyız. 

Ben bu vesileyle devam eden uçuş operasyonlarımız sırasında misafirlerimizin sağlığı için 
her türlü önlemi titizlikle alan, seyahatleri sırasında kendilerini güvende hissetmeleri 
ve sevdiklerine kavuşabilmeleri için gece-gündüz canla başla çalışan, bu süreci büyük 
bir hassasiyet ve profesyonellikle yöneten, kabinden kokpite, teknikten yer işletmeye, 
operasyonda görev alan tüm kahraman ekip arkadaşlarıma en içten teşekkürlerimi 
sunuyorum.

Sağlık çalışanlarına sonsuz teşekkürler
Her birimizin görevi önemli ama bu zorlu süreçte üzerlerine herkesten fazla görev düşen, 
büyük bir özveriyle görevlerini icra eden sağlık çalışanlarımızı anmadan olmaz. Saat 
mefhumu olmadan, kimi zaman ailelerini bile günlerce göremeden var güçleriyle çalışan 
doktorlarımız, hemşirelerimiz, eczacılarımız başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza 
sonsuz teşekkürler... Onlara çok şey borçluyuz.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
Çok şanslıyız ki dünyanın geleceği, yarınlarımız olan çocuklar var. İşte aslında her 
şey bir yana, onlar için ekstra çaba sarf etmeli ve her zamankinden daha özverili 
davranmalıyız. Bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 
yürekten kutluyorum.

Bu vesileyle hepinize emniyetli, sağlıklı, iyi uçuşlar diliyorum.

WE’RE IN IT TOGETHER 
Dear Guests,
As a global community we are continuing our fight against the novel coronavirus (COVID-19), 
as it has now become a worldwide threat that has significantly impacted every part of our lives. 
As Pegasus Airlines, we have been closely monitoring the situation since the outbreak began 
and are managing the process in communication with national and international authorities. 
As part of our ongoing efforts, we have been taking all possible precautions and necessary 
steps to ensure the health and well-being of our guests and employees. We are very aware of 
the responsibility involved in transporting thousands of guests every day and perform all our 
duties with great diligence.  In this context, our new issue of the monthly Pegasus Airlines 
magazine, which you normally find in your seat pockets to enjoy during your journey, will be 
published only in digital format on flypgs.com for hygiene reasons.

As is the case in most countries now around the world, Turkey has imposed flight 
restrictions on certain international flights; and we as Pegasus have therefore cancelled 
flights on these routes. On the routes still in operation, we have introduced enhanced 
and more frequent cleaning and disinfection measures in compliance with international 
standards and the regulations of aircraft manufacturers. We meticulously disinfect 
frequently touched surfaces such as the seatbelts, overhead lockers and tray tables, and 
we replace the headrest covers every day. The air inside the aircraft is as clean as inside an 
operating theatre due to our aircraft being fitted with HEPA air filters.  These filters replace 
the air in the cabin with fresh and clean air from outside the aircraft on average every three 
minutes.  All flights are also equipped with protective masks for our cabin crews and guests.

Our cabin crew are well trained regarding the required procedures if a guest shows 
symptoms of illness whilst boarding or during a flight. All our teams have been thoroughly 
briefed about the precautions which must be taken and the procedures to be followed, and 
they are managing these processes with great care, professionalism and authority.  All these 
measures have been taken in order to allay the fears of you, our valued guests, during your 
journeys and to prevent the potential spread of the virus. In addition to these precautions, 
there are also vital considerations and measures to be taken by each individual.  We must 
comply with official government advice, which is announced by the Turkish Ministry of 
Health in Turkey; and remain more diligent than ever.

I would like to take this opportunity to express my sincere gratitude to our heroic team 
members in operations for the flights which remain in service; from the cabin and the cockpit 
to technical to ground operations, for implementing all precautionary measures with great 
care to ensure the safety of our guests, and for making them feel secure during their journeys.  
We would like to thank every single one of our team members who have been working with 
determination and enthusiasm night and day to keep our guests travelling to be united with 
loved ones, whilst always managing these processes with great sensitivity and professionalism.

A special mention for all healthcare professionals
We all have an important part to play in these challenging times, but healthcare workers 
deserve an extra special mention.  We would like to express our heartfelt gratitude to all 
healthcare professionals; including doctors, nurses and pharmacists, who carry immense 
responsibility and perform their duties with great care and devotion, and who work 
tirelessly for hours on end, sometimes without seeing their own families for days... We are 
hugely indebted to them.

Happy National Sovereignty and Children’s Day!
We are lucky to have our children, who are the future of our world. 
In fact, everything else aside, we must put in extra effort and act more selflessly than ever for 
their sakes. We hope all children have a very happy Children’s Day on 23rd April.

I wish you a safe, healthy and pleasant flight.  

Entry
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CELEBRATING 30 
 YEARS OF PEGASUS

Congratulations to Pegasus Airlines for three decades of operations. With a network of 113 destinations in 44 countries, 

Pegasus Airlines is dedicated to making fl ying more accessible. We congratulate them on the last 30 years and look 

forward to many more years of growth and partnership. 
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0850 250 02 24

 - GERMANY TICKET LINE  069120063505
 - UK TICKET LINE  03333003500   

 - UK  0170060140
 - ITALY  0645226934   

 - SPAIN TICKET LINE  9 11123877 
- NETHERLANDS  0 202626924

- NORWAY  21959265
- DENMARK  78774491

- SWEDEN  0 840308782
- UNITED ARAB EMIRATES 043578128

- LEBANON 01369869
- SWITZERLAND TICKET LINE 0445510018

- UKRAINE TICKET LINE 0800505510
- GEORGIA TICKET LINE 0322400040

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

- AUSTRIA TICKET LINE 012675322
 - ISRAEL TICKET LINE  037208299  

- KUWAIT TICKET LINE  22447709  
- BAHRAIN TICKET LINE  17212033 

- QUATAR TICKET LINE  44421807 / 44420961
AZERBAIJAN  0125980598 / 0705980598 / 0555980598 /0505980598 

- EGYPT TICKET LINE  01006038901 / 01000068070
 - 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
 - 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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Trend hotwire
TRENDING TOPICS... WORTH SEEING...

THOUSANDS OF PHOTOGRAPHS TO COMPETE FOR THE AWARD

Joan de la Malla, Doğal Dünya ve Yaban Hayatı  
Natural World and Wildlife, İspanya / Spain



14 PEGASUS _
 
Nisan / April  2020

TREND / Hotwire

In her debut novel, ‘The Song of Achilles’, Madeline Miller who studied the 
classics and gives courses on Latin, Ancient Greek and Shakespeare, tells a gripping tale full 
of mythological elements. Telling the story of the half God Warrior Achilles from the eye of 
his faithful friend Patroclus and depicting the times before the Trojan War related in the Iliad of 

the other smash-hit book of the author Circe.  

1924 yılında İstanbul’da doğan Zahrad 
(asıl adıyla Zareh Yaldızcıyan), Ermenice 
şiire yeni bir soluk getirmesiyle tanınıyor. 
İlk şiiri 19 yaşında yayımlanan, sekiz şiir 

kitabı bulunan ve şiirleri 22 farklı dile 
çevrilen şairin, Ohannes Şaşkal tarafından 
farklı zamanlarda Türkçeye çevrilen bütün 
şiirlerini bir araya getiren Bambaşka Bir 

Bahar, şairin nüktedan ve incelikli sanatını 
ortaya seriyor.

arasyayincilik.com

A Brand New Spring   
Born in Istanbul in 1924 Zahrad (original 

name Zareh Yaldızcıyan) is known to bring 
a breath of fresh air to the Armenian 

poetry. Publishing his first poem at the 
age of 19, the poet, who his eight poetry 

books and poems translated into 22 different 
languages, presents us with his humorous 

and elaborate art in his book A Brand 
New Spring, which compiles all of his poems 
translated into Turkish by Ohannes Şaşkal at 

various times.  

THE S ONG OF ACHILLE S  

Shakespeare’e yönelik dersler veren Madeline Miller, ilk 

Ben, Kirke

ithaki.com.tr

studied the 

Gavin Hamilton, “Achilles Lamenting the  
Death of Patroclus”, 1760-63,  

Scottish National Gallery
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On its 500th anniversary of his great journey, Portuguese explorer  
Ferdinand Magellan’s life is covered in the new book of the “Those 
Who Steered the World” biography series. The book is on the sea  
voyage set out on September 1519 by Magellan, who became 

not able to. It sheds light to the life of the mariner who aimed to 
set sail to the West and go round the world to arrive at the Spice 
Islands in the East, and then return back with ships full of spices  

 
Written by the American author Laurence Bergreen who penned  
the biographies of Louis Armstrong and Al Capone, Over the Edge  

  

Moğolistan, Lapland ve Floransa üzerine kitapları olan 
deneyimli rehber Yıldırım Büktel’in kaleme aldığı metin, 
binyıllar boyunca farklı uygarlıkların hüküm sürdüğü 
İstanbul’da sizi bir gezintiye çıkarıyor. Odağında Tarihi 
Yarımada’nın yer aldığı kitapta Rumelihisarı ve Eyüp 
çevresi de birer gezi rotası olarak kendilerine yer buluyor. 
Hande Ünver’in çizimleriyle renklenen kitabı sadece 
gençler değil yetişkinler de ilgiyle okuyabilir.
finalkultursanat.com

Written by Yıldırım Büktel, the experienced guide who has books on Mongolia, 
Lapland and Florence, the book takes you out on a journey in Istanbul where 
different civilisations reigned for thousands of years. Focusing on the historical 
peninsula, the book features the surroundings of Rumelihisarı and Eyüp as tour 
routes. Becoming more interesting with the illustrations of  Hande Ünver, the book 
appeals to not only young adults but also adults.  

Battista Agnese tarafından hazırlanan, Macellan’ın rotasını 
gösteren harita / The route of the voyage of Ferdinand 

Magellan by Battista Agnese, 1543-45
MAG E L L A N  

iskultur.com.tr
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If you are a small kid living in a big city, people don’t see you, the noises can scare you and it 

city from the eyes of a child looking for her lost cat in . Translated into eight 
languages and winning many awards in the young readers category, the book is translated 
into Turkish by Gonca Özmen.  

Uzun zaman önce, minik bir fare merak 
ve tutkuyla gökyüzünü gözlemliyordu. 
Derken bir gün uçmayı öğrendi ve yola 
çıktı. Peki, sonra neler oldu? Sıra dışı 

buluşlara ve havacılık tarihine oldukça 
meraklı olan Torben Kuhlmann’ın yazıp 

resimlediği Armstrong, Ay’a gitmeyi kafasına 
koyan ve zorluklar karşısında pes etmeyen 
minik farenin hikâyesini anlatıyor. Üstelik 
çocuklara uzay ve tarihteki önemli bilim 

insanları hakkında da bilgiler veriyor. Kitap, Su 
Akaydın tarafından Türkçeye kazandırıldı.  

kurumsal.epsilonyayinevi.com  

 

Long, long ago, a little mouse was 
observing the sky with great curiosity and 
passion. Then one day, it learned how to 
fly and was on its way. Well then, what 

happened later? Written and illustrated 
by Torben Kuhlmann, who is an enthusiast 
of extraordinary inventions and the history 

of aviation, the book Armstrong: The 
Adventurous Journey of a Mouse to the 

Moon, tells the story of a little mouse that 
has his mind set on landing on the moon 
and stands firm against adversity. In the 

meantime, the children are given information 
on space and important scientists in 

history. The book is translated into Turkish 
by Su Akaydın. 

Küçük

kirmizikedi.com  
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21 Kedide Sanat Tarihi

vbky.com.tr

In Ancient Egypt black cats symbolised rebirth. In Byzantine art cats 

art based on realism, portraying of humans or cats in the most realistic 
way was more important than all the religious imagery.   
   

 gives information on how cats, which 
were iconized in many cultures throughout history, took their places in 
the artists’ studio. The art history journey that we set out from Ancient 

Art and ends in our day. There is a timeline that sums up the artists 
and the movements at a glance.  
  
The book that conveys how the art movements came about and 

translated into Turkish by Ebru Berrin Alpay.  
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http://konyakelebeklervadisi.com
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Çizimler / Illustrations: Açelya B. Gönüllü

Many specialists express what a great impact the decrease in the 
insect species would have on the ecosystem. In order not to face 
serious problems in the future, it is best for us to get to know these 
little friends of ours and understand what great importance they have 
for our world.  

  
Written by Anne Sverdrup-Thygeson, a professor of conservation biology 

Terra Insecta aims just to do 
that. Talking about the fast 
consumption of the 
fresh water resources of 
the earth, plastic wastes 

and the disposal of large amounts 
of chemicals to nature, the author 

expresses that these also impact the 
insects and everything that 

impacts insects also impacts us. The 
book tells how the world of 
insects has changed and how 
the balance of the ecosystem 
deteriorated in a never before seen 
rate in the last century of humanity.   
  

 
FASCINATING 
AND BENEFICIAL 

  

  

press.ku.edu.tr  

MaMany spepp cialists express what a great impact the decrease in the 
insect species would have on the ecosystem In order not to face

FASCINATING 
AND BENEFICIAL 
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the researchers working on nature conservation to have access 

  

on birds, endangered species, important natural reserves, important 
bird sanctuaries and ancient production basins and materials 
on conservation of biodiversity, nature culture, nature 
philosophy, nature literacy and nature arts. The library compiles the 
information sources in Turkey and the world and presents them to 
the use of researchers. Brought into service with the support and 
contribution of Izmir Metropolitan Municipality, the library features 
more than 5 thousand resources and publications. It is possible to 
access all the resources in the library over the web site too.  dogakutuphanesi.org
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Organised by the World Photography Organization operating in 

and shortlisted photographers are announced.  
   
With the highest rate of participation to this day, over 345 K  
applications were placed from 203 countries to the four competitions  

 

categories of the professional competition.  
   
One of the most prominent events of the world of photography 
on a global scale, Sony World Photography Awards is among the 
competitions that give both senior and novice artists the chance to 
exhibit their work.   

 

1- Eddo Hartmann, Hollanda / Netherlands, Çevre / Environment
2- Joseph Ford, Birleşik Krallık / United Kingdom, Yaratıcılık / Creative

3- Tobias Friedrich, Almanya / Germany, Doğal Dünya ve Yaban Hayatı / Natural World and Wildlife

 

 

worldphoto.org

1

2

3

 

2016 yılından bu yana günlük araç kiralama şirketi olarak faaliyet 
gösteren Avec Rent a Car, artan ve değişen müşteri beklentilerine 
karşılık verebilmek adına hizmet noktalarına yenilerini ekliyor. Son 
olarak faaliyete geçen Kayseri Havalimanı Ofisi ile ofis sayısını 
15’e çıkartan Avec Rent a Car, düşük kilometreli araçlardan oluşan 
araç havuzundaki tüm araçlara Gümüş İyon Bakteri Temizliği 
uygulayarak virüs ve bakterilere karşı tam koruma sağlarken, ayrıca 
müşterilerine mobil wi-fi, çocuk oto koltuğu, navigasyon da dahil 
farklı ek hizmetler de sunuyor.  

Operating as a car rental company since 2016,  
Avec Rent a Car adds new service stations to its  
existing network to meet the increase and alteration 
in the customer demand. Increasing the number of its 
offices to 15 with the Kayseri Airport Office, Avec Rent a 
Car provides Silver Ion Bacteria Cleanup to all the vehicles 
in its  portfolio for full virus and bacteria protection. 
The portfolio of the company consists of low mileage 
vehicles. Avec Rent a Car also provides different extra 
services including mobile wi-fi, child seats, and 
navigation to its customers.  



https://scckonya.com
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Hukuka dair obje ve eserleri toplamaya nasıl başladınız?  
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdiğim zaman 
anneannem Firdevs Küreeminoğlu, sandığında sakladığı, 
büyük dedesine ait olan müftü kaftanını ve el yazması 
fıkıh kitaplarını bana mezuniyet hediyesi olarak verince, 
bende hukuka dair bir başka bilinç ve bakış açısı doğdu. 
Bu hediyeler beni bu tip eserleri toplamaya itti. 21-22 yaş, 
bilinçli bir koleksiyona başlamak için erken ama mesleğim, 
bu dezavantajımı avantaja dönüştürdü.   
Koleksiyonunuz kaç parçadan oluşuyor?  
Tekstil, bronz, toprak, kâğıt, seramik, cam ve değerli 
taşlara bürünmüş, 12. yüzyıldan 21. yüzyıla uzanan, 2700 
parçalık bir koleksiyona sahibim. Daktilolar, kartpostallar, 
mahkeme pulları, hukukçu diploma ve ruhsatnameleri, 
mühürler, gravürler, resim ve minyatürler koleksiyonumu 
zenginleştiriyor. Heykeller, seramik eserler, gravürler, 
pullar, cübbeler, madalyonlar ve mühürlerle bezeli bu 
2700 parça, hep hukuku anlatıyor ve gösteriyor. Hukukun 
yazılardan ibaret olmadığını kanıtlıyor.  
Koleksiyonunuz günümüzün tarih ve sanat 
meraklılarına ne anlatıyor?  
Hukuk hayatın önü, arkası, altı, üstü, 
her yeri demek. Hukukun mimarisi, 
modası, edebiyatı var. Sanata etki 
ve yansımaları var. Sanatçıların 
adalet temalı eserleriyle sanatı 
birlikte düşününce heykelde, 
resimde, kitapta, beyazperdede, 
tiyatroda değeri hem artıyor hem 
de çeşitleniyor. Tarih ve sanat 
meraklıları tek bir çatı altında tüm 
bunları gördükçe elbette keyif alıyor. 
Hukukun öyküsü, adalet tanrıçasının 
öyküsünden ibaret değil. Öyle olmadığını anlatmaya 
çalışıyorum.  
Koleksiyonunuzu ne şekilde sergiliyorsunuz?  
2006-2010 yılları arasında Ankara Barosu’na kurduğum 
ve faaliyetini beş yıl boyunca sürdüren Hukuk Müzesi 
maalesef kapatıldı. Yeni bir sergilenme imkânı için İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’yle görüşmelerim devam ediyor. 
Pek çok aydın bu eserlerin dar bir çevrede kalmasından 
üzüntü duyuyor. Bu tür ilgilerin devam etmesi son derece 
sevindirici. Koleksiyonum açısından da her şeyin çok güzel 
olacağını ümit ediyorum.  

When did you start collecting items about law?  
When I graduated from Ankara University Faculty of Law and my grandmother  
Firdevs Küreeminoğlu gave the mufti gown and fiqh manuscript that belonged 
to her great grandfather which she had kept in her chest as a graduation gift 
to me, a different awareness and perspective on jurisprudence formed in my 
mind. These gifts led me to collect these types of artefacts. The ages of 21-22  
can be a bit early to start such a collection deliberately but my profession turned 
this disadvantage into an advantage.   
How many items are there in your collection?  
I have a collection of 2700 items consisting of textiles, bronze, earthenware,  
paper, ceramic, glass and precious stones dating back from the 12th  to  21st  
century. Typewriters, postcards, court stamps, diplomas and certifications 
of jurists, seals, etchings, paintings and miniatures enrich my collection.  
Consisting of statues, ceramics, engravings, stamps, gowns, medallions and 
seals, this collection betokens and focuses on jurisprudence. It proves that law 
is not limited to what is written.  
What does your collection say to the history and art enthusiasts of our day?  
Law is from hell to breakfast, in short it is in all walks of life. Law has its  
architecture, fashion and literature. It has its influences and reflections on the  
arts. The justice themed works of artists as statues, paintings, books, the 
performance arts on the silver screen and the stage, not only heighten the value 
of justice but they also diversify it. History and art enthusiasts are, of course, 
happy to see all of the items under one roof. The story of jurisprudence is not 
solely made up of the story of the goddess of justice. I’m trying to convey that.  
How do you display your collection?  
The Law Museum that I had brought into service under the roof of the Ankara  
Body of Lawyers operated from 2006 to 2010 for five years but  is now  
unfortunately closed. I’m still in talks with the Istanbul Metropolitan Municipality  
for a new venue to display my collection. Many intellectuals are so unhappy 
about the limited viewing of these artefacts. It is so gratifying to see there is  
still interest in them. I just hope everything will turn out for the best for my 
collection.  

  RÖPORTAJ / INTERVIEW: HANDE ÇETİN ONGUN  

Avukat Argun Bozkurt’un, kendisine verilen bir 
mezuniyet hediyesi vesilesiyle toplamaya başladığı 
hukuk alanındaki eser ve objeler, yaklaşık 40 yılda 
2700 parçalık bir koleksiyona dönüşmüş. Bozkurt 
ile mühür, gravür, heykel ve madalyon da dahil farklı 
türde eserler içeren koleksiyonu hakkında konuştuk.

Attorney Argun Bozkurt has been collecting pieces and objects about law since 
he received a gift for his graduation. After 40 years, he has a collection of 2700 
items. We spoke with Bozkurt about his collection that consists of various 
objects including seals, engravings, statues and medallions.   
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Continuing to produce art under the roof of MoMoAcT,  

a story of Murathan Mungan and “Ashura”, in which he 
blended history with theatre. The master actor tells us 
about Berlin for which he says, “with its history and culture, 
one of the rare cities I would like to live in”.  

Yürümek ve bisiklet kullanmak bu kentin en önemli 
aktivitesi. Yazın sıcağı ya da kışın dondurucu soğuğunda 
bisikleti seven ve kullanan bir kent Berlin. Benim de bir 
bisikletim var ve Berlin’de bisikletle dolaşmak beni bir 
“Berliner” yapıyor. 

Walking and cycling are the two most important 
activities in this city. Berlin is a city that loves cycling in 
the sizzling hot of the summer and the dead of winter. I 
also have a bike and going around in Berlin with a bike 
makes me a “Berliner”.   

Mesleğim gereği ne zaman 
içine girsem heyecanlandığım, 
sahnesinde oynadığım Schaubühne, 
Maxim Gorki Theater, Volksbühne ve 
Hebbel am Ufer (HAU) de gitmekten, 
oyun izlemekten, kafesinde bir kahve 

ya da bir kadeh şarap içmekten keyif aldığım yerler. 
Berliner Ensemble, Semiha Berksoy’un Robert Wilson ile 
flörtüne şahitlik ettiğim kutsal bir yer. Hemen yakınındaki 
Ständige Vertretung ise Flammkuchen’i en severek 
yediğim mekân. 

Due to my profession Schaubühne, Maxim Gorki  
Theater, Volksbühne and Hebbel am Ufer (HAU), have  
always been places I felt a thrill going into when I am  
acting or watching a play, and also drinking a cup of  
coffee or a glass of wine in their cafes. Berliner Ensemble  
is a holy place where I witnessed Semiha Berksoy flirting 
with Robert Wilson. And right beside it, Ständige  
Vertretung is the place where I have my favourite  
Flammkuchen.   

Berlin’deki Yahudi Müzesi ve 
Pergamon (Bergama) Müzesi’ni 
gezmeden müze gördüm 
sayılmazsınız. Fasanenstrasse’deki 
Literaturhaus çalışmak, okumak ve 
sohbet için birebir. Bir de Prenzlauer 

Berg semtindeki Yunan tavernası Asteria… Berlin yemek 
ve içmek için sonsuz olanakları olan bir kent.

You can’t claim to have seen a museum if you haven’t  
seen the Jewish Museum in Berlin and Pergamon  
Museum. The Literaturhaus on Fasanenstrasse is  
ideal to work, read and strike up a conversation. And  
there is the Greek tavern Asteria in  Prenzlauer Berg  
neighbourhood… Berlin is a city that offers countless 
opportunities for eating and drinking.  

[ M U S TA FA  AV K I R A N  -  B E R L İ N ]

  HAZIRLAYAN / COMPILED BY: HANDE ÇETİN ONGUN  



444 30 45

RESIDENCE

https://www.ak-tur.com.tr/tr


32 PEGASUS _
 
Nisan / April  2020

TREND / Hotwire

3 adet yeşil elma, 250 gr bitter 
çikolata, 30 gr beyaz çikolata,  
20 gr çiğ kaju, 20 gr kurutulmuş 
çilek, 1 adet limonun suyu (elmaların 
kararmaması için)

3 green apples, 250 g dark 
chocolate (preferably couverture), 
30 g white chocolate, 20 g raw 
cashews, 20 g dried strawberries, 
juice of a lemon  

Elmaları bir parmak kalınlığında 
dilimleyin, limon suyu sürün ve 
çubuklara takın. Elmaların nemini 
bir kâğıt havlu ile alın. 150 gr 
çikolatayı küçük parçalar 
halinde kırarak ısıya 
dayanıklı bir kaba alın. 

Ocakta içi sıcak 
su dolu başka 
bir kabın içine 
yerleştirip 
karıştırarak eritin 
(Üstteki kabın dibi 
suya değmemeli). 
Kalan çikolatayı da 
kırarak içine ekleyin 
ve tamamen eriyene kadar 
karıştırın. Elmaları erimiş 
çikolataya batırın ve üzeri 
tamamen çikolata ile 
kaplandığında yağlı 
kâğıt üzerine koyun. 
Üzerini çiğ kaju ve 
kurutulmuş çilek ile 
süsleyin. 

Oda sıcaklığında 
elmaların çikolatası 
sertleşinceye kadar 
bekletin. Beyaz çikolatayı 
benmari usulü eritin. Elmaların 
üzerindeki çikolata donunca üzerine 
ince şeritler halinde beyaz çikolatayı 
dökün.

Slice apples, pour over lemon 
juice and place these slices on 
sticks. Remove their moisture 
with a paper towel. Chop 150 

grams of chocolate in a 
heatproof bowl. 

Place over a pan 
of simmering 
water and allow 
the chocolate 
to melt, stirring 
occasionally 

(Bottom of the 
bowl should not 

touch the water). 
Break the rest of the  

dark chocolate, add and stir 
until all melts. Dip the 

apples in the melted 
chocolate and 

place on a baking 
paper. Decorate 
with cashews 
and dried 
strawberries. 

Wait until 
chocolate cools 

down and sets 
completely at room 

temperature. Melt the white 
chocolate in a bain-marie. Drizzle 
melted white chocolate over the 
apples with thin strips.  

TREND / Hotwire
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“Oyunculuk, Empati Kurmak 
Demektir”

[ N E V R A  S E R E Z L İ ]

In the past months, master actress Nevra Serezli returned back to the stage she has taken a long break 

“ACTING IS DEVELOPING EMPHATY”  

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: HANDE ÇETİN ONGUN

“Ağaçlar Ayakta Ölür” oyunu ile 11 yıl sonra tiyatro sahnesine döndünüz. 
Yeniden sahnede olmak nasıl bir his?

Sahnelerden uzak kaldığınız dönemde pek çok teklif almışsınız. Sizi 
sonunda ikna edense Nedim Saban olmuş. Bu role “Evet” demenizde 
neler etkili oldu? 

Aile kavramının sizin hayatınız için ne denli önemli olduğunu biliyoruz. 
Oyun, size hem bir oyuncu hem de bir eş, anne ve babaanne olarak ne 
ifade ediyor?

After 11 years, you returned back to the stage with “Trees Die Standing 
Tall”. How does it feel to be back on stage?  

You got a lot of offers when you were away from the scene. But it 
was Nedim Saban who convinced you. What led you to say “Yes” to this 
role?   

 

We know how important family is for you. What does the play mean to 
you both as a player and a spouse, mother and grandmother?  

 
 
 
 

PORTRE / Portrait
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insana, insanla, 
insanca anlatma 
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İspanyol yazar Alejandro Casona bu oyunu 70 yıl önce 
kaleme almış (Los árboles mueren de pie, 1949). 
Yazılmasının üzerinden bir hayli süre geçmesine rağmen 
bu metin günümüz izleyicisine neler söylüyor?

55 yıllık kariyeriniz boyunca sayısız tiyatro oyununda, pek 
çok sinema ve televizyon projesinde yer aldınız. Sizin için 
en unutulmaz roller hangileriydi?

Bir oyuncu olarak nelerden besleniyorsunuz?

The Spanish author Alejandro Casona has penned 
this book (Los árboles mueren de pie, 1949) seventy years 
ago. Even though it’s been a while since it’s written, what 
does this text tell the audience today?  

Throughout your career of 55 years you acted in 
countless plays, movies and TV projects. Which ones were 
unforgettable for you?  

 
 

 

 
 

As an actress, what do you get nurtured with?  

 

As an actress with half a century long career on stage, 
what differences are there between the productions and 
the audience of the past and today?  

Thanks to tours you must have had the chance to travel 
a lot abroad and within the country. Which places left an 
indelible impression on you?  

 
 

 
 

 

PORTRE / Portrait

 FOTOĞRAF/ PHOTOGRAPH: CANER BUDAK
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The pandemic interrupted life all over the world. You 
had to take a break from the tour of “Trees Die Standing 
Tall”. Besides the play, did you have any other project?   

Sahnede yarım asrı devirmiş bir usta olarak sizce 
geçmiş yapımlar ve onların izleyicisi ile günümüzünkiler 
arasında ne gibi farklar bulunuyor?

Turneler vesilesiyle yurt içinde ve yurt dışında pek 
çok yeri ziyaret etme imkânınız olmuştur. Sizi en çok 
etkileyen yerler hangileri oldu?

Salgın hastalık tüm dünyada hayatı sekteye uğrattı. 
Siz de “Ağaçlar Ayakta Ölür”ün turnesine ara vermek 
durumunda kaldınız. Oyun dışında bu dönemde 
değerlendirdiğiniz başka bir projeniz bulunuyor muydu? 
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Geçmişe dönüp baktığınızda kariyerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? İçinizde 
ukde kalan ya da reddedip sonradan pişmanlık duyduğunuz roller oldu mu?
İnanın, içimde ukde kalan hiçbir proje olmadı. Sevdiğim yapımlarda, sevdiğim 

rolleri oynadım. Zaten oynadığım tüm rolleri hep kendim seçtim ve hiç 
pişmanlık duymadım. Geriye dönüp baktığımda çok mutlu hissediyorum 

kendimi… Seyirciden de hep büyük bir saygı ve sevgi gördüm. Ne kariyerimde 
ne de hayatımda pişmanlıklar var. Sadece eşimi kaybetmiş, annemi-babamı 
kaybetmiş olmak büyük bir üzüntü kaynağı ve bir travma. Bunun haricinde 

gelinlerim, oğullarım, torunlarımla birlikte, kendimi mutlu ve şanslı bir insan 
olarak kabul ediyorum.

“I’M A HAPPY AND LUCKY PERSON”
What do you think of your career when you look back? Were there parts you 

rejected and regretted for having done so?  
Believe me, I don’t have any regrets. I always played the roles I enjoyed, in 
projects I loved. I chose all the roles I played and I never regret doing so.  

I feel so happy when I look back… I always was treated with great respect and 
love by the audience. I have no regrets neither in my career nor in my life.  

Only losing my spouse, my mother and father is a great source of sadness  
and a trauma. Besides that, with my brides, sons, grandchildren,  

I feel so happy and lucky as a person.  

PORTRE / Portrait
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Seyahat travel
TRAVEL NOTES FROM TURKEY AND THE WORLD

THE CRADLE OF CIVILISATIONS KONYA

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi
Konya Tropical Butterfly Garden
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 YAZI / TEXT:  MÜJDE IŞIL  

THE APPLE OF CENTRAL 
ANATOLIA’S EYE      
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Mimar Sinan’ın memleketi 
olarak da bilinen Ağırnas, 

dünyaca ünlü bir 
yeraltı şehrine ev sahipliği 

yapıyor. Zaman içinde 
alanı genişletilerek 1. ila 

13. yüzyıllar arasında 
aktif olarak kullanıldığı 

belirlenen Ağırnas Yeraltı 
Şehri, Kayseri’nin en önemli 

zenginlikleri arasında  
yer alıyor. 

Known also as 
the birth place of  

Mimar Sinan, Ağırnas  
features a world renowned  

underground 
city. The Ağırnas  

Underground City, which 
was used actively between 
1st and 13th centuries and  
expanded throughout the 

years, is another important 
symbol of the city.  
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KONYA

 

  DERLEYEN / COMPILED BY: HANDE ÇETİN ONGUN

İnce Minareli Medrese / İnce Minareli Madrasah
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Mevlânâ Müzesi  
13. yüzyılda Selçuklu sarayının gül 

bahçesinin olduğu yerde şekillenmeye 
başlayan Mevlevi Dergâhı, günümüzde 
sadece Konya’nın değil, ülkemizin de en 

fazla ziyaret edilen müzelerinden biri. 
Müzenin en çok dikkat çeken yeriyse 

Mevlânâ’nın Kubbe-i Hadra (Yeşil 
Kubbe) olarak anılan türbesi.

Tarihe Yolculuk
1901 yılında açılan ve 1962’den 

beri şimdiki binasında hizmet veren 
Konya Arkeoloji Müzesi, uzun bir 

geçmişe ışık tutuyor. Müzede Neolitik 
dönemden başlamak üzere, Eski Tunç, 

Orta Tunç, Demir, Klasik, Helenistik, 
Roma ve Bizans devirlerine ait eserler 

sergileniyor. 

Anadolu Selçuklularından kalma 
medreseler taş işçilikleri ve zarif 

mimarileri ile dikkat çekiyor. Karatay 
Medresesi, Çini Eserler Müzesi; İnce 

Minareli Medrese, Taş ve Ahşap 
Eserleri Müzesi; Sırçalı Medrese ise 

Mezar Anıtları Müzesi olarak  
hizmet veriyor.

Mawlana Museum   
The Mawlawi Dervish Lodge which started 

to take shape in the rose garden of the 
Seljuk Palace in the 13th  century, is one  

of the most visited museums of not only  
Konya but also of our country today.  

The most popular place in the museum  
is the mausoleum of Mawlana  

Jalaladdin Rumi a.k.a. The Green Dome.  

Journey to the Past    
Opened in 1901 and been serving in 

its existing building since 1962, Konya 
Archaeology Museum sheds light to  

the past. In the Museum starting with  
the Neolithic age you can see artefacts  

of Early Bronze Age, Middle Bronze 
Age, Iron Age, Antiquity, Hellenistic, 

Roman and Byzantine eras.  

Masterpieces of Seljuks  
The madrasahs of the Anatolian 

Seljuks draw the attention with their 
stonemasonry and elegant architecture: 
The Karatay Madrasah serves as Glazed 

Tiles Museum, İnce Minareli Madrasah as 
Stoneworks and Woodworks Museum, 

and Sırçalı Madrasah as the Mausoleum 
Monuments Museum.

Mevlânâ Müzesi / Mawlana Museum
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Konya deyince akla gelen ilk isim 
şüphesiz ki Mevlânâ.

The first name that comes to 
mind when it comes to Konya is 
undoubtedly Mawlana.
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Şehir merkezine 50 km uzaklıktaki 
Çatalhöyük, Anadolu’da Neolitik Çağ’a 
ait en önemli arkeolojik buluntulardan 
biri. Kabartmalar, heykeller ve duvar 

resimlerinin bulunduğu farklı yerleşim 
katmanlarını barındıran 9 bin yıllık 

şehir, 2012’de UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’ne alındı.

Rengârenk  
Kelebekler

7600 metrekarelik bir alana yayılan 
Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, 

15 tür kelebeğe doğal yaşam alanı 
sunuyor. Kelebeklerin hayatının her 
döneminin gözlenebildiği bahçede, 

ayrıca 20 bin bitki ve bir Böcek 
Müzesi de bulunuyor.

Şehir merkezine 45 dakika uzaklıktaki 
Çumra ilçesinde bulunan lale tarlaları, 

her bahar Konya Ovası’nın bin bir 
renge bürünmesine yol açıyor. 

Görenleri kendine hayran bırakan 
milyonlarca lale, hasadın ardından yurt 
içi ve yurt dışındaki park ve bahçelere 

satılıyor.

Zengin Mutfak
Konya mutfağı, Selçuklu ve 

Osmanlı kimlikleriyle perçinlenen 
büyük bir çeşitliliğe sahip. Etli 

ekmek, fırın kebabı, tirit, tarhun 
otu ve bamya çorbası ile sacarası 

ve höşmerim tatlısı, en çok 
rağbet gören lezzetler  

arasında… 

Rich Cuisine    
Konya cuisine offers a great  
variety which is consolidated  

by the Seljuk and Ottoman 
identities. Etli ekmek, fırın  
kebab, tirit, tarragon and  

ocra soup, sacara and  
höşmerim dessert, are the 
most favoured delicacies…   

World Heritage   
50 kilometres from downtown,  

Çatalhöyük is one of the most important  
archaeological sites of the Neolithic Age 
in Anatolia. The 9000 years old city which 
houses various layers of settlements that 

feature reliefs, statues and murals was 
admitted to the UNESCO World 

Heritage List in 2012.  

Colourful Butterflies  
Covering an area of 7600 sqm,  

Konya Tropical Butterfly Garden is 
the habitat of 15 different types of 

butterfly species. The garden, where 
all the phases of a butterfly’s life 
can be observed, also houses 20 
thousand plant species and an 

Insect Museum.  

Rainbow Fields  
The tulip fields 45 minutes away 

from the city centre, paint the 
Konya Plain to a motley of colours 

every spring. Following the harvest, 
millions of tulips which wow who 

behold them, are sold to the parks 
and gardens within the country and 

abroad.  
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lifestyle
TIPS FOR A BETTER LIVING

VIRTUAL CULTURAL TOURS  

Uffizi Galerisi, Floransa / Uffizi Gallery, Florance
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Ofissiz  
 

Is an Officeless  
Life Possible?  

 YAZI / TEXT: FATİH AÇA  
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Plan yapmak ve plana sadık kalmak: Uzmanlar evden 
çalışanlara, ofiste çalışıyormuş gibi günlük plan yapması 

tavsiyesinde bulunuyor. Gün içinde uyanma, iş yapma, mola 
verme ve mesaiyi sonlandırma zamanları oldukça önemli. 

İş ve yaşam alanlarınızı birbirinden ayırmak: Uzun süre evde 
çalışacağınızı göz önünde bulundurarak evin olabildiğince sakin 

bir köşesini çalışmak için ayırabilirsiniz. 

İşe gider gibi giyinmek: Uzmanlar sabah alınan duştan sonra 
rahat bir pantolon ve tişört giyerek bilgisayar başına oturmanın 

yararlı olduğunu belirtiyor.    

Arkadaşlarla iletişimi koparmamak: Ofiste arkadaşlarınızla 
paylaştığınız sosyal ortamı elbette evde tek başına çalışırken 

yaratmanız pek mümkün değil. Ancak çalışma arkadaşlarınızla 
iletişiminizin sürmesi iş verimi kadar psikolojiniz için de önemli. 

TIPS FOR EFFICIENT WORK FROM HOME      
Making a plan and sticking to it: Experts recommend those 

working from home to make daily plans as if they are working in 
an office. To plan when to wake up, when to work, when to take a 

break and when to stop working is quite important.

To separate your business and living areas: Considering that 
you will be working for long hours, you can dedicate a quiet 

and secluded area at home for work. 

Dressing as if you are going to the office: The experts say that 
after getting a shower in the morning, sitting in front of the 

computer with a comfy pair of pants and a t-shirt  
can be beneficial.    

Keeping in touch with friends: It’s, of course, not possible for 
you to create the same social environment you shared with your 

colleagues at the work place when you are working alone at 
home. However, keeping in touch with your colleagues is not only 

important for work productivity but also for your psychology.      
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https://www.minikabak.com
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https://www.ahmetasansor.com.tr/tr
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Sanal Kültür Gezileri  D 

Virtual Cultural Tours  

 DERLEYEN / COMPILED BY: HANDE ÇETİN ONGUN  

Louvre Müzesi / Louvre Museum, Paris
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360 DERECE SANAT    
Google Arts & Culture aracılığıyla dünya çapında 1.160 müze ve sanat galerisini 
360 derece gezebilirsiniz. Örneğin, MoMA (ABD), Frida Müzesi (Meksika), Munch 

Müzesi (Norveç), Tate Modern (İngiltere), Kraliçe Sofia Müzesi (İspanya), Tokyo Ulusal 
Müzesi (Japonya), Solomon R. Guggenheim Müzesi (ABD) ve Guggenheim Bilbao 
(İspanya), Botero Müzesi (Kolombiya), Egon Schiele Sanat Merkezi (Çekya), Güzel 

Sanatlar ve Edebiyat Akademisi (Hindistan), Futbol Müzesi (Brezilya), Akropolis Müzesi 
(Yunanistan), evinizden çıkmadan 360 derece gezebileceğiniz başlıca sanat kurumları.   

360 DEGREES ART      
With Google Arts & Culture you can have 360 degree tours of 1.160 museums and art 
galleries worldwide. For instance, MoMA (USA), Frida Kahlo Museum (Mexico), Munch 
Museum (Norway), Tate Modern (UK), Queen Sofia Museum (Spain), Tokyo National 
Museum (Japan), Solomon R. Guggenheim Museum (USA) and Guggenheim Bilbao 

(Spain), Botero Museum (Columbia), Egon Schiele Art Centre (Czechia), Academy of Fine 
Arts and Literature (India), Football Museum (Brazil), The Acropolis Museum (Greece) are 

the art institutions you can tour 360 degrees at the comfort of your home.   
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https://www.medikal2000.com.tr
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MÜZELER    
Türkiye’den  

Google Arts & Culture  
ile işbirliği yapan sanat 

kurumu sayısı da oldukça 
fazla. Pera Müzesi, 
İstanbul Modern, 

Sadberk Hanım Müzesi, 
Sakıp Sabancı Müzesi, 

Masumiyet Müzesi, 
Borusan Contemporary, 
İstanbul Araştırmaları 

Enstitüsü, Elgiz Müzesi, 
SALT, Rezan Has Müzesi 

bir tık uzağınızda… 
Bunların dışında, çeşitli

internet siteleri aracılığıyla
Ayasofya Müzesi, Rahmi
Koç Müzesi, Yapı Kredi 
Kültür Sanat Galerileri, 

Oyuncak Müzesi, Edirne  
Sultan II. Bayezid Külliyesi 

Sağlık Müzesi ve Konya 
Mevlânâ Müzesi de 

dahil farklı mekânlarda 
3D gezintiler yapmak 

mümkün. 

MUSEUMS IN 
TURKEY    

The number of the 
art institutions that 

cooperate with Google 
Arts & Culture in 

Turkey are also high in 
number. Pera 

Museum, Istanbul Modern,  
Sadberk Hanım Museum,  
Sakıp Sabancı Museum,  
Museum of Innocence,  

Borusan Contemporary,  
Istanbul Research  

Institute, Elgiz Museum, 
SALT, Rezan Has Museum 

are all a click away… 
Besides these, thanks 

to various internet sites 
you can also have 3D 
tours of various sites 

including the Hagia Sophia 
Museum, Rahmi Koç  
Museum, Yapı Kredi 

Culture&Art Galleries, 
Istanbul Toy Museum, in 

Istanbul, Complex of  
Sultan Bayezid II 

Health Museum in 
Edirne and Mevlana  
Museum in Konya.   

Lifestyle
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Evde Zinde Kalmak 
Elinizde!
KORONAVIRÜS SALGINININ ÖNÜNE GEÇMEK IÇIN EVDE KALINAN 

On these days when we stay at home to prevent the spread of the the 
You Can Stay Fit at Home!  

DAILY YOGA

HEADSPACE

DAILY YOGA

HEADSPACE

2

1

SEVEN-7 MINUTE  
WORKOUT

SEVEN-7 MINUTE  
WORKOUT

3
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MYFITNESSPAL

MYFITNESSPAL
 

 
 

 

4

ARGUS

ARGUS

5

BREATHING ZONE

BREATHING ZONE
 

6
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BLOGILATES
7

BLOGILATES
 
 





Pegasus’tan Haberler News

ZERYA JOINED THE PEGASUS FLEET

Çevreci Hava Yolu Pegasus
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ZERYA, PEGASUS  

  

  

  
 

  
 

 

ZERYA JOINED THE  
PE GASUS FLEET   

5,3 yaş ortalaması ile Türkiye’nin 
en genç filosuna sahip olan 
Pegasus’un filosunda toplam 83 
adet uçak bulunuyor.   

There are 83 aircraft in the 
Pegasus fleet, which is the 
youngest in Turkey with an 
average age of 5.3 years.    
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ENVIRONMENTALIST AIRLINE PEGASUS  

Gönüllük esasına dayalı 
uluslararası bir platform olan ve 
iklim değişikliğiyle mücadeleye 
odaklanan Karbon Saydamlık 
Projesi (CDP) platformuna rapor 
veren Pegasus Hava Yolları, 2019 
yılında da B skoru alarak beş yıllık 
istikrarlı başarısını korudu.  

Reporting to the Carbon Disclosure  
Project (CDP) platform, an 
international platform operating on a 
voluntary membership basis to  
combat climate change,  Pegasus  
Airlines has maintained its continued 
success for five years by receiving the 
‘B’ score again in 2019.
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EQUAL OPPORTUNITY FOR YOUTH IN 
THEIR FIRST JOB

Esas Sosyal Kurucular Kurulu Başkanı Emine Sabancı Kamışlı:
“El Ele Vererek Gençlere İlk İşlerinde Fırsat Eşitliği Sağlamalıyız”  
Şevket Sabancı ve Ailesi tarafından kurulan Esas Sosyal’in gençlik 
ve istihdam alanındaki sosyal yatırımı olan ve gençlere fırsat eşitliği 
sağlayan “İlk Fırsat” Programı, Türkiye’nin dört bir yanındaki devlet 
üniversitelerinden mezun adayları, eşit şartlarda, ayrım gözetmeksizin 
iş hayatına hazırlıyor. Program ile ilgili gelişmeleri paylaşan Esas 
Sosyal Kurucular Kurulu Başkanı Emine Sabancı Kamışlı şöyle konuştu: 
“Ülkemizde yükseköğrenim mezunu eğitimli gençlerin sayısı artıyor. 
TÜİK’in 2018 yılında açıkladığı verilere göre üniversite mezunlarının 
oranı 10 yılda yüzde 12,8’den yüzde 31,5’a yükseldi. Ancak aynı süreçte 
üniversite mezunları arasındaki işsizlik oranı da arttı. Özellikle az 
bilinen devlet üniversitelerinden mezun olan gençler, fırsat eşitsizliğiyle 
karşılaşarak işsiz kalıyor. Araştırmalar, gençlere destek verildiği takdirde 
genç işsizliğinin çözümü konusunda ciddi bir fark yaratılabileceğini 
gösteriyor. Biz de az bilinen üniversitelerden mezun gençlere fırsat 
eşitliği sağlayarak bugünümüze ve geleceğimize yatırım yapabiliriz, 
dedik. Bu amaçla, gençlere ilk iş deneyimi ve eğitim desteği sunan 
yenilikçi bir sosyal yatırım programı olan İlk Fırsat’ı 2016 yılında başlattık. 
Dört yıllık program sürecimizde 95 İlk Fırsat katılımcısının sivil toplum 
kuruluşlarında iş deneyimi edinmesini sağladık. 2020’de 55 yeni mezuna 
daha destek vereceğiz. Böylece beş yılda 150 gence ulaşacak, birbirinden 
değerli 31 STK’ya da nitelikli iş gücü sağlamış olacağız. Anadolu’da da 
çok başarılı gençler var, ancak iş hayatına çok dezavantajlı başlıyorlar. 
Eğitimdeki eşitsizlik gelirde de toplumda da eşitsizliğe yol açıyor. 
Yapılan araştırmalar, diğer okullardan mezun olanlara kıyasla daha az 
bilinen üniversitelerden mezun olan gençlerin, iş bulma süresinin daha 
uzun, girdikleri işlerin daha vasıfsız ve gelirlerinin de yüzde 30 daha az 
olduğunu gösteriyor. Biz bu eşitsizliğin önünü kesmek ve bu gençlerin iş 
dünyasındaki kurumlar tarafından fark edilmesini istiyoruz” dedi.

İlk Fırsat Katılımcılarının İstihdam Oranı Yüzde 100 
Esas Sosyal olarak 2014’ten itibaren 30’a yakın araştırma yaptırdıklarını 
ve geçtiğimiz günlerde de İlk Fırsat Programı’nın sosyal etki analizini 
gerçekleştirdiklerini belirten Esas Sosyal Kurucular Kurulu Başkanı 
Emine Sabancı Kamışlı, “Sonuçlar gösteriyor ki İlk Fırsat Programı’na 
katılan gençler çalışma hayatında programa katılamayan kişilere oranla 
daha kolay iş buluyor. İlk Fırsat katılımcılarının program bitmeden iş 
teklifi alma oranı yüzde 86, program bitiminden sonraki üç ay içinde 
işe girme oranları ise yüzde 94. Altı ay sonundaki istihdam oranı ise 
yüzde 100. Bundan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. Emine Sabancı 
Kamışlı, konuşmasına şöyle devam etti: “Esas Sosyal olarak yeni mezun 
katılımcılar, programa dahil olan sivil toplum kuruluşları, eğitmen ve 
mentorlar, programa aynî ve maddi destek veren kurum ve onların değerli 
yöneticileri ile kocaman bir aile olduk. İlk Fırsat Programı’na 2020 yılında 
20 özel sektör kurumu bizimle birlikte destek verecek. Onlara da bu 
konuya verdikleri önem ve duyarlılık için teşekkür ediyorum. Yeni kurumları 
da İlk Fırsat’ı tanımaya, birlikte yapabileceklerimiz konusunda bilgi almaya 
davet etmek istiyoruz. Hedefimiz bu ekosistemi daha da büyütmek ve 
sosyal etkimizi arttırmak. İnanıyoruz ki, yeni mezun istihdamında fırsat 
eşitsizliği problemi özel sektörün örnek uygulamaları ve duyarlılığıyla 
çözüme yaklaşacak.”

Emine Sabancı Kamışlı, Chair of Esas Social Board of Trustees:  
“Hand in Hand, We Must Provide Equality of Opportunity for the Youth for  
Their First Jobs”    
Founded by Şevket Sabancı and his family, Esas Social’s social investment focusing on 
youth and employment issues with the aim to provide equality of opportunity for the  
youth, The “First Chance” Program prepares the graduates of state universities all  
around Turkey for work life under equal circumstances without any discrimination.  
Sharing the developments regarding the program, Emine Sabancı Kamışlı, Chair of Esas  
Social Board of Trustees said: “The number of university graduates increases in our  
country. According to 2018 data of Turkish Statistical Institute, the number of university  
graduates increased from 12.8% to 31.5% in a decade. However, the rate of 
unemployment amongst them increased at the same time. Specifically, young people  
who graduated from lesser-known state universities face inequality of opportunity  
and remain unemployed. Researches shows that when young people are supported, a 
considerable difference can be seen in the rate of employment among the youth. We 
decided to invest in our today and tomorrow by providing equality of opportunity to  
young graduates of lesser-known universities. As an innovative social investment 
program, we started First Chance in 2016 with this aim, to provide young people with 
their first work experience and give them educational support. Throughout our four 
year program, we provided 95 First Chance participants with the chance to gain work 
experience in NGOs. In 2020, we will be providing support for 55 new graduates. In this  
way, we will be reaching 150 young people by the end of five years. What’s more, we will  
be providing quality work force for 31 precious NGOs. There are very successful young  
people in Anatolia but they start work life with a disadvantage. The inequality in education  
leads to inequality in both income and the community. Surveys show that in comparison 
to others, the graduates of lesser-known universities have a longer job search time, that  
they are recruited for positions they are overqualified for and that their income is 30 
percent less than average. We want to put an end to this inequality and we want these 
young people to be taken notice of by the organisations in the business world.”  

The Employment Rate of First Chance Participants is 100%   
Saying that as Esas Social, they conducted more than 30 surveys since 2014 and lately 
analysed the social influence of the First Chance Program; Emine Sabancı Kamışlı, Chair 
of  Esas Social Board of Trustees remarks, “The results show that young people who 
participated in the First Chance Program, land a job more easily than those who have not.  
86% of the First Chance Participants get a job offer before the program ends, and their 
chance of landing a job three months after the end of the program is 94%. The rate of  
employment within the six months after the program is 100%. We are very happy with  
that.” Emine Sabancı Kamışlı went on to add: “As Esas Social, we have become a huge  
family with new graduate participants, the NGOs taking part in the program, educators  
and mentors, the organisations that provide financial support or aid in kind to the program  
and their executives. 20 private sector organisations will be supporting the First Chance 
Program in 2020. I would like to thank them for the importance they gave to this program  
and their sensibilities. We would like to invite new organisations to get to know First 
Chance and find out what we can do together. Our aim is to grow this ecosystem and 
increase our social impact. We believe that the inequality of opportunity problem in the 
employment of new graduates will get sorted out with the exemplar implementations 
and sensitivity of the private sector.”  

İlk Fırsat 2019 Katılımcıları hakkında bilgi edinebilirsiniz.
You can obtain information on the 2019 participants of First Chance.

esas-sosyal ilk_firsatilk.firsat ilkfirsat
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Flypgs.com Magazine’de her ay girişimcilik ve inovasyon 
dünyasından gündem yaratan bir haberi okuyucularla 
paylaşan Esas Holding Kurumsal İlişkiler Direktörü Berrak 
Kutsoy, bu ay evlerimizdeki vakti değer yaratmak için 
kullanabileceğimize dikkat çekerek bizleri başarılı bir 
girişimle tanıştırıyor. 

DEVELOPING NEW IDEAS IN AMPLE TIME  
Değerli Misafirler,
 
Dünya olarak da ülke olarak da zor zamanlardan geçiyoruz. Adını zikretmek 
istemediğim virüs yüzünden hepimiz evlerimizdeyiz ve dışarı çıkamıyoruz. 
Ama biliyorum ki güzel günler çok yakında.
 
Yeniden seyahat edeceğimiz, dışarıda yürüyüş yapacağımız, hep birlikte 
bir kafede arkadaşlarımızla oturup sohbet edeceğimiz günlerimiz olacak 
yeniden. Ama biraz sabır. Boşuna dememişler, sabreden derviş muradına 
ermiş, diye. Unutmamalıyız ki bugünler geçtiğinde başka bir farkındalıkla 
farklı bir dünyaya uyanacağız. O zaman hazır evde oturuyorken dünya ve 
insanlık için faydalı bir şeyler yapmaya ne dersiniz?
 
İşte bu yüzden bol bol okuyup araştırmalı, her zaman kolay kolay 
bulamayacağımız bu kıymetli zamanı en güzel şekilde değerlendirmeliyiz. 
Sözlerimi, Denizli’den dünyaya açılan Liker Analyzer isimli uygulamanın 
başarı hikayesi örneğiyle noktalıyorum. 

Sağlıklı ve bardağın dolu tarafına bakacağımız günler dileğiyle… 

Dear Guests,  
   
As the whole world and country we are experiencing though times. We are all in our 
homes because of the virus, the name of which I do not want to mention, and cannot go 
out. But I know, there are good days ahead.  
   
We will have days in which we will travel, go for a walk outside, sit together with our friends 
at a café to chitchat. Just a little bit patience. They did not say, “Patience leads to salvation” 
in vain. We should not forget that when these days pass, we will be waking up to a brand 
new world with a brand new awareness. Well then, since you are sitting at home wouldn’t 
you like to do something for the good of all the world and humanity?  
   
That is why you must read a lot and do your research, and make the best out of this 
precious time which is not always available to us. I would like to end this with the success 
story of Liker Analyzer, an application which opened up to the world from Denizli.   
  
Wishing you healthy days in which we can see the full side of the glass …   

Her türlü soru ve öneriniz için bana berrak.kutsoy@flypgs.com’dan ulaşabilirsiniz. 
You may reach me at berrak.kutsoy@flypgs.com for all your enquiries and suggestions.   

Berrak Kutsoy, Corporate Relations Director of Esas Holding, shares 
a new story that creates an  agenda from the world of entrepreneurship 
and innovation every  month in Flypgs.com Magazine. This month   
she introduces a successful venture to us by drawing attention to what 
we can do to capitalize on the time we spend at home.   

Instagram tutkunları için geliştirilen Liker Analyzer isimli, profilleri 
analiz eden mobil uygulama, Instagram kullanım alışkanlıklarını 
baştan sona değiştiriyor.
 
Google Trends raporlarına göre 1 milyardan fazla kullanıcısı olan 
Instagram’da, sizi kimin takip etmeyi bıraktığı ya da uygulamayı nasıl 
daha etkili kullanabileceğiniz de dahil birçok soruya verilen bir cevap 
yok. Ancak Liker Analyzer’ın tüm bu sorulara vereceği bir cevap var. 
Bu nedenle de uygulama, çok kısa bir süre içinde 1 milyondan fazla 
kullanıcı tarafından kullanılmaya başlandı.

Instagram’daki takipçileri yakından tanımak ve profil ile olan 
etkileşimlerden haberdar olmak için geliştirilen Liker Analyzer, 
mobil uygulama pazarına hızlı bir giriş yaptı. Denizli’de geliştirilen 
Liker Analyzer kısa sürede başta Amerika, İngiltere, Fransa, Brezilya 
ve Türkiye olmak üzere tüm dünyada kabul gördü. Liker Analyzer, 
Instagram’daki birçok veriyi anlaşılır bir şekilde raporluyor. Tüm 
beğenileri, beğenenleri, takipçileri, geri takip etmeyenleri, yorumları, 
etiketleri, paylaşım yapmak için en iyi zaman aralıklarını raporlayan 
uygulama, etkileşime göre ayrıca Instagram skoru da üretiyor. 
Böylece ülke ve şehir kırılımlarına göre Instagram hesaplarından 
Liker Analyzer Lig’i oluşturuyor. Liker Analyzer Lig’e katılanlar yeni 
takipçi kazanırken aynı zamanda kullanıcılar takip edilecek yeni 
hesaplar keşfediyor. Hayranlar listesinde, kullanıcının paylaşımlarını 
en çok beğenen hesaplar ve en popüler gönderiler tarihiyle birlikte 
sıralanıyor. En çok etkileşim kazandıran zaman aralıklarının 
analizi ile kullanıcıların paylaşım yapma stratejileri için de ipuçları 
sunuluyor. Uygulamayı websitesi www.likeranalyzer.com’dan ya da 
telefonunuzun “market” bölümünden ücretsiz olarak indirmeniz 
mümkün. 

Developed for Instagram lovers, Liker Analyzer, the mobile app that analyses profiles, 
changes the way you use Instagram entirely.  
   
According to Google Trends reports, Instagram has more than 1 billion users. 
However, there is no answer to the questions like who stopped following you and how 
can you use the app more efficiently. Though Liker Analyzer has an answer to give to 
all of these questions. That is why this application started to be used by more than 1 
million users in a very short time.  
  
Developed to get to know Instagram followers better and find out about their 
interaction with the profile, Liker Analyzer made a rapid entry into the mobile 
application market. Developed in Denizli, Liker Analyzer gained recognition 
all around the world  with the U.S.A., U.K., France, Brazil and Turkey coming 
first. Liker Analyzer reports many data on Instagram in an understandable 
manner. Reporting all the likes, those who give likes, followers, those who do 
not follow back, the comments, hashtags, and the best time slots to post, the 
application also produces an Instagram score based on the interaction. With that, 
a Liker Analyzer League is formed of the Instagram accounts according to the 
breakdown by country and city. While those who join in the Liker Analyzer League 
get new followers, the app also provides users with new accounts to follow. In the 
list of followers, the accounts that give the highest number of likes to the posts of 
the user and the most popular entries are listed in chronological order. Through the 
analysis of the time slots that yield the most interaction, it also provides users with 
strategies on how to post. You can download the app for free from www.likeranalyzer.
com the website of the app, or from the “market” of your mobile.   
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Otel Rehberi hotel guide



HOTEL GUIDE / otel rehberi

 ANTALYA 

444 0 329
touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

NUMA BAY EXCLUSIVE HOTEL - ALANYA
Alanya Türkler bölgesinde yer alan otelimiz, Antalya 
Havalimanı’na 105 km, Gazipaşa Havalimanı’na 60 km 
mesafede ve denize sıfır konumda olup, plajımız MÖ 200 
yılından kalma antik bir liman içerisindedir. Restoranımızda 
dünya ve geleneksel Türk mutfağından özel tema gecelerine 
kadar çok geniş yelpazeli lezzetler sunulmaktadır.
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SEADEN SEA PLANET RESORT & SPA - SİDE
Side, Kızılot turizm merkezinde yer alan tesis her şey dahil 
sistemle hizmet vermektedir. Konsept, genel olarak 24 
saat servis esasına dayanmakta, 1 bar gece boyunca 
ücretsiz olarak servis vermektedir. Odalarımızda, ücretsiz 
kablosuz internetin sınırsız keyfini yaşayabilir, balkonunuzda 
doyumsuz manzaranın keyfini çıkarabilirsiniz.
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SULTAN BELDİBİ - KEMER
Kemer, Beldibi mevkiinde yer alan tesis, Antalya Havalimanı’na 
40 km uzaklıkta olup denize sıfır konumdadır. Tesiste 
standart ve aile odası tipleri olmak üzere  toplam 172 oda 
bulunmaktadır. Her şey dahil sistemi ile hizmeti veren 
otelimizde Sultan Restaurant’da leziz ve geniş bir büfe ile 
sabah, öğle ve akşam yemekleriniz birer ziyafete dönüşecektir.

touristica.com.tr

ANDRIAKE BEACH CLUB- DEMRE
Akdeniz ile Ege’nin birleştiği sahil kesiminde yer alan bu 
özel konumdaki muhteşem otel, huzurlu bir tatilin kapılarını 
açmaktadır. Antik çağda ‘Likya’ olarak bilinen bölgenin 
merkezinde bulunan tesis, her yaş grubunda misafire 
ait alanlarıyla dolu dolu bir tatil imkânını tatilseverlere 
sunmaktadır.
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SEADEN SEA WORLD RESORT & SPA- SİDE
Side’de her şey dahil konseptte hizmet veren Seaden Sea 
World Resort & Spa’nın 250 m uzunluğundaki mavi bayraklı 
plajında sevdiklerinizle birlikte yaz aylarının keyfini çıkarabilir, 
haftanın 7 günü devam eden etkinlikleri ve aquaparkı ile 
tatilinizi eğlenceye çevirme şansını yakalayabilirsiniz.
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EFTALIA MARIN RESORT - ALANYA
Alanya Türkler bölgesinde yer alan tesis, Antalya Havalimanı’na 
90 km, Gazipaşa Havalimanı’na 60 km mesafede ve denize 
sıfır konumdadır. Misafirlerimizin keyifli ve eğlenceli bir tatil 
geçirmeleri için tüm odalarımız modern mobilyalarla dekore 
edilmiştir. Restoranlarımızda taze deniz ürünleri ve yerel 
yemeklerin tadına varabilirsiniz. 
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XANADU RESORT HOTEL - BELEK
Belek’in merkezinde, Akdeniz sahilinde  yer alan Xanadu 
Resort Hotel, yüksek kaliteli ve her şey dahil (High Class All-
Inclusive) hizmet anlayışı ile misafirlerine unutamayacakları 
tatil imkânı sunuyor. Roma tarzı havuzları, amfitiyatrosu, 
Fancyland çocuk kulübü, özel kapalı ve açık alanlardan oluşan 
aktivite merkezi ile yepyeni bir cazibe noktası.
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SERRA GARDEN - SİDE
Eğlence dolu saatler geçirebileceğiniz aquaparkı, doğayla iç 
içe odaları, zengin lezzetlerin yer aldığı açık büfe restoranı, 
çocuklara özel aktiviteleri ve yürüme mesafesindeki sahiliyle 
yaz boyunca güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkaracağınız 
o unutulmaz tatili, Serra Garden’ın eşsiz atmosferinde 
yaşayacaksınız. 

touristica.com.tr
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THE MAGNIFIC HOTEL - BODRUM
Tatilin en eğlenceli geçtiği bölgelerden biri olan Bodrum, 
Gümbet’te bulunan tesis, denize sıfır konumu ve misafirlerinin 
konforu düşünülerek en ince ayrıntısına kadar tasarlanan 
alanlarıyla akıllardan çıkmayacak bir tatil imkânı sunmaktadır. 
Her şey dahil konseptle tatilseverleri ağırlayan tesis, A’la Carte 
restoranında da tatilinize farklı tatlar katmaktadır.
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XANADU ISLAND - BODRUM
Bodrum, Akyarlar mevkiindeki yarımadada konumlanmış 
olan tesis, spordan eğlenceye tüm imkânları profesyonelce 
sunmaktadır. A la carte restoranlarında dünya mutfaklarının 
en özel lezzetlerini tadabilir, SPA merkezinde koca bir senenin 
yorgunluğunu atabilirsiniz.
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İDEAL PRIME BEACH HOTEL - MARMARİS
Doğayla denizin buluştuğu adreslerden olan Marmaris’in 
İçmeler mevkiinde bulunan tesis, ultra her şey dahil konseptte 
hizmet sunmaktadır. Bölgeyi keşfetmek isteyen misafirler için 
ise çok fazla alternatif bulunmaktadır. Tekne turları ve antik 
kent gezileri ile tatilinize renk katabilirsiniz.
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PALOMA MARINA SUITES - KUŞADASI
Kuşadası merkezde bulunan Paloma Marina Suites Hotel 
spordan eğlenceye, SPA merkezinden a la carte restoranına 
kadar tatili keyifli kılan birçok imkânı sunmaktadır. 16 yaş ve 
üzeri misafirleri kabul eden tesis, keyifli geçecek butik bir Ege 
tatilinin en doğru adreslerinden birisidir.
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ALIZE HOTEL - FETHİYE
Muhteşem doğa manzarasına sahip Fethiye’de konumlanmış 
olan Alize Hotel, doğanın tüm güzelliklerini tatilcilere 
sunmaktadır. Tesisin palmiyelerle çevrili havuzunda 
yorgunluğunuzu atabilir, ücretli ve ücretsiz aktiviteleri ile tatil 
keyfini ikiye katlayabilirsiniz. 
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CLUB ADAKÖY RESORT HOTEL - MARMARİS
Denize sıfır konumuyla Marmaris’in özel bölgelerinden biri 
olan Cennet Koyu’nda bulunan tesis, misafirlerini yeşilin ve 
mavinin en güzel tonlarından oluşan ve  akıllardan çıkmayan 
bir manzarayla ağırlamaktadır. Her şey dahil konseptiyle de 
birbirinden lezzetli yemekleri tadabileceğiniz bir tatil imkânı 
sunmaktadır.
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BOYALIK BEACH HOTEL - ÇEŞME
Ege’nin en uç noktasındaki Çeşme’de hayallerinizdeki tatili 
yaşayabileceğiniz, huzurlu ve eşsiz manzaralı odalara 
sahip 5 yıldızlı bir otel olan Boyalık Beach’te yeşil ve maviye 
doyacaksınız. Kendinizi evinizde gibi hissedeceğiniz bu 
otel, kalite ve zarafetin öncelik verildiği her ayrıntısıyla 
beklentilerinizin ötesine geçecek.

touristica.com.tr

LIBERTY HOTELS ÖLÜDENİZ - FETHİYE
Dünyaca ünlü Ölüdeniz beldesinin kalbinde yer alan tesisimiz 
Belcekız Plajı’na sadece 150 m. mesafededir. Otelin tüm oda-
larında klima, mini bar, saç kurutma makinesi, lcd uydu tv, wi-fi 
mevcuttur. Restoranlarımızda romantik bir yemeğin tadını 
çıkarabilir, barlarda içkilerinizi yudumlayabilir ve animasyon 
ekibi tarafından düzenlenen eğlencelere katılabilirsiniz. 
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FLAMİNGO HOTEL & SPA - FETHİYE
Fethiye, Ölüdeniz’de doğayla iç içe konumda yer alan Flamingo 
Hotel misafirlerine unutulmaz bir tatilin kapılarını açmaktadır.
Palmiye ağaçlarının çevrelediği ve büyük bir zevkle tasarlan-
mış açık yüzme havuzunda eğlenceye doyacağınız, konforlu 
alanlarında tüm yorgunluğunuzu atacağınız tesiste evcil 
hayvan dostlarınızla da konaklama imkânı bulabilirsiniz.

touristica.com.tr
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YALOVA-EDREMİT-NEVŞEHİR-BOLU-HATAY-ADANA-RİZE
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touristica.com.tr

SAVON HOTEL ANTAKYA - HATAY
Antakya Havalimanı’na 20 km, Adana Havalimanı’na  
185 km uzaklıktaki Savon Hotel’in tüm odalarda, ücretsiz 
wi-fi, uydu sistemli TV yayını, klima, minibar, telefon ve 
saç kurutma makinesi bulunuyor. 150 kişilik restoranında 
yöresel ve uluslararası mutfaklardan seçkin lezzetler 
sunuluyor. 
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BABILLON HOTEL SPA- RİZE
Karadeniz’in kenarında, dalga sesleri ile şık ve zevkli bir anlayışı 
lüks ve konforla buluşturan otelimiz Rize seyahatinizi zevkli ve 
keyifli geçirmeniz için gerekli olan tüm hizmetleri, profesyonel 
kadrosu ile en ince ayrıntısına kadar düşünüyor. Birbirinden 
farklı özel konseptlerle hazırlanmış 280 yatak kapasiteli 114 
odamızla keyifli ve lüks bir tatilin kapılarını sizin için açıyoruz.

+90 (464) 253 53 00  |  babillonhotel.com

PERISSIA HOTEL - NEVŞEHİR
Kültür, tarih ve doğa güzellikleriyle dolu Kapadokya‘nın 
“peribacaları diyarı” Ürgüp’te, unutulmaz bir tatili 
bütünleyecek mükemmel bir tesis olan Perissia Hotel, kent 
merkezine son derece yakın bir konumda olup Nevşehir 
Havalimanı’na 45 km ve Kayseri Havalimanı’na da 65 km 
mesafede bulunuyor.
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ADANA ERTEN OTEL- ADANA
Şakirpaşa Havaalanı’na 3 km uzaklıkta. Tüm odalarda, 
ücretsiz wifi, merkezi sistem ısıtma ve soğutma, tv yayını, 
minibar, saç kurutma makinası, emanet kasası yanısıra kuru 
temizleme,toplantı ve balo salonu, SPA ve restorant ile iş 
seyahatlerinizde  şehir merkezinde hizmet vermektedir.

+90 (322) 359 53 98  |  adanaertenotel.com

ÇUKUROVA ERTEN OTEL- ADANA
Adana ilinde “s class” kalitesinde eşsiz bir seçenek. Havaalanı 
11 km mesafede. Özgün mimarisi ve özel belgeli 1 Kral dairesi, 
2 suite ve toplam 60 odası ile  süper göl manzaralı şık ve 
gösterişli dekorasyonu, geniş odaların tamamında kusursuz 
uyku, ve rahatlatan bir konaklama imkânı sunmaktadır. 

+90 (322) 233 10 10  |  cukurovaertenotel.com

BÜYÜK ABANT OTELİ - ABANT GÖLÜ
Tertemiz havası, yeşil doğası ve inanılmaz güzellikteki 
manzarasıyla Ankara, İstanbul ve Bolu’ya ulaşımı en kolay ve 
en yakın doğa merkezi olan hem ruhunuzu hem bedeninizi 
dinlendirecek Abant’ın muhteşem manzarasının sizi kucakladığı 
özel Göl Cafe, restaurant, bar, Deep Lake Disco ve canlı müzik 
eşliğindeki çeşitli aktivitelerimizle tatilinizden keyif alacaksınız.
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GAZELLE RESORT - BOLU
İstanbul’a 2,5, Ankara’ya 1,5 saat mesafedeki otel, 
çevreciliğiyle, hayvanlar için güzel bir yaşam ortamı sunması 
ve sürdürülebilirliği sağlamasıyla, bölgedeki ilk ve tek yeşil 
beş yıldızlı otel olmaya hak kazandı. Klasik İsveç masajı, Türk 
hamamı, kum terapisi, macera duşu, Thai masajı, bio sauna, 
Bali masajı ve saman terapisi spa bölümünde mevcuttur.
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HILTON GARDEN INN YALOVA - YALOVA
Otelde açık ve kapalı havuz, Türk hamamı, sauna, fitness 
bulunmaktadır. Ayrıca kurumsal çözümleriniz için farklı 
ölçülerde çok amaçlı salonlar mevcut. Hilton Garden Inn 
Yalova, İstanbul, Kocaeli ve Bursa’nın buluşma noktasında 
yer almaktadır. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na 30 
dakikalık erişim mesafesindedir.

+90 (226) 815 77 77  |  hiltongardeninn3.hilton.com

RAMADA RESORT KAZDAĞLARI - EDREMİT
Ramada Resort Kazdağları Thermal & Spa, Kazdağları’nın 
eteklerindedir ve Ege Denizi’ne 2 km mesafede yer almaktadır. 
5 yıldızlı ve yeşil anahtarlı olan tesis, Kuzey Ege bölgesinin ilk 
ve tek uluslararası zincire bağlı otelidir. Aynı zamanda Ramada 
zincirinin dünyadaki ilk termal otelinde dağ-deniz-oksijen ve 
termali bir arada bulabilirsiniz.

+90 (266) 372 0 777  |  ramadaresortkazdaglari.com
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KIBRIS-GAZİANTEP-MARDİN-ADANA-ŞANLIURFA-ADIYAMAN-KARS
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DOUBLETREE BY HILTON HOTEL - GAZİANTEP
Gaziantep İpek Yolu’na yürüme mesafesindeki tesis, şehrin 
cazibe merkezlerine kolay ulaşabileceğiniz bir mesafede 
konumlanıyor. Şehir merkezine 2 km, havalimanına 25 dk 
uzaklıktaki tesisin odalarında şehir manzarasının ve ücretsiz 
wi-fi, 40” TV, çay/kahve makinası ile dizüstü bilgisayar kasası 
gibi hizmetlerin keyfini çıkarın.

+90 (342)  999 41 11  |  hilton.com.tr

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

+90 (414)  318 50 00  |  hilton.com.tr

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

+90 (416)  219 10 00  |  hilton.com.tr

HILTON GARDEN INN MARDİN - MARDİN
Mezopotamya Ovası’na hâkim tepede , yeni şehir merkezinde 
olan Hilton Garden Inn, eski kent merkezine ve tarihi 
mekânlara 4 km, havalimanına ise 20 dakika uzaklıkta 
bulunuyor. Tesisteki her oda bir Sleep System™ yatak, 32” 
LCD TV, mini buzdolabı, çay/kahve makinesi, çalışma masası 
ve ergonomik koltuk yer alıyor.
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ADANA HILTONSA- ADANA
Adana Merkeze 3 km, Şakirpaşa Havalimanı’na 7 km 
mesafede bulunan otelimiz, eşsiz Taş Köprü ve Seyhan Nehri 
manzaralarıyla herkesi büyülüyor. Geniş ve konforlu odaları 
bulunan otelimizde açık ve kapalı yüzme havuzları, koşu 
parkuru, spor salonu, Türk Hamamı, sauna ve masaj odalarına 
sahip olan Sağlık Kulübü bulunmaktadır. 

+90 (322) 355 50 00  |  hilton.com.tr 

BÜYÜK KALE OTEL- KARS
Kars il merkezinde bulunan, 2013 tarihinde hizmete giren 
ve özgün mimarisiyle dikkatleri üzerine çeken otelimizde, 
eski Kars yerleşkesi ve her taşı tarih kokan ünlü Kars Kalesi 
manzaralı konforlu odalar, modern Türk hamamı, Fin 
hamamı sauna, 150 kişilik toplantı salonu, çamaşırhane, 
kuru temizleme ünitesi ve bir adet Restoran bulunmaktadır.

+90 (474)  212 64 44  |  karskalehotel.com 

NUH’UN GEMİSİ DELUXE HOTEL SPA - KIBRIS
Kıbrıs’ın en güzel tatil bölgelerinden Karpaz’da bulunan 
Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel & Spa 65.000 m² açık alanı ile 
hizmet vermektedir. Ercan Havalimanı’na 65 km, Girne şehir 
merkezine 65 km mesafede ve denize sıfır konumda yer alan 
tesis ultra her şey dahil konsepti ile hayal edilen tatil imkânını 
sunmaktadır.
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MERİT PARK HOTEL & CASINO- KIBRIS
Girne Kalesi’nden esinlenerek inşa edilen Merit Park Hotel & 
Casino, 50.000 m²’lik bir alana yayılıyor. Akdeniz’in sonsuz 
maviliğinin içinde, Girne şehir merkezine 6 km ve Ercan 
Havalimanı’na 42 km uzaklıktaki Merit Park, yenilenen odaları 
ile Kuzey Kıbrıs’ta konforu ve kaliteyi size sunuyor.
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MERİT CRYSTAL COVE HOTEL - KIBRIS
Doğu Akdeniz’in berrak sularına uzanan Kuzey Kıbrıs’ın 
en güzel noktalarından birinde yer alan Merit Crystal Cove 
Hotel, Girne şehir merkezine 10 km, Ercan Havalimanı’na  
45 km uzaklıkta bulunuyor. Mavi ile yeşilin kucaklaştığı, denize 
sıfır konumu ve 339 odasıyla misafirlerine lüks ve konforu 
yaşatıyor.
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LIQUIDS SUBJECT TO 
RESTRICTIONS:

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

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

 Shaving foams, deodorants, all pastes 
including toothpaste

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

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

approximately 20x20 cm in size.

APPLICATION: 
Each passenger may carry one transparent 
plastic bag.

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

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

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

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

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

their bags. 

EXCEPTIONS:
 Exceptions will be made for special 

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

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

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

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

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

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

ürünleri bulundurabilir.

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

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

sıvı miktarına bakılmaksızın geçirilmesine 
müsaade edilmez.

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

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

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

sağlayacaktır.

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

Regulation for Liquids Carried in Hand Baggage

Hava yolu ile seyahat edecek 

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

restrictions may be carried in hold 
baggage in accordance with the 

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

Regulation for Liquid Transportation
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Regulation for Liquid Transportation

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

Regulation For Olive Oil, Molasses 
and Honey Transportation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Goods Regulations shall be applicable for such items to 
prevent leakage which could cause damage or create hazard 
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Welcome on Board! 

aircraft may have to divert and make an unscheduled landing 

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

 

or any other tobacco 
products during 

others to 

Behave in a safe and 

verbal or physical 

Respect your crew members 

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

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

Important Reminders for Our Guests
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Important Reminders for Our Guests

 Tehdit

 kullanma

civil aircraft 

 Refusing to follow crew instructions 

 Tampering with smoke detectors 

 of the flight

alcohol which was not provided by crew 

Removing or damaging safety or emergency 
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1

1

2

2

3

3

Go to the departure waiting 
room upstairs without 

Pasaport 

Go through passport 

transfer counter before 

Go to the departure waiting 
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1 2 3

1 2 3 4

transfer counter before going 

Go to the departure 

Pasaport 

Go through passport Go to the departure waiting 
room upstairs without 

Go through domestic 

DUTY
FREE
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Helsinki

Trabzon

... 

PEG ASUS ,  OLMAK ÜZERE 
.
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Riyadh Muscat

Baku
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... 

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

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