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2020’YE SAYILI GÜNLER KALA…
Değerli Misafirlerimiz,
Hepimizin bildiği gibi, 2020 yılına sayılı günler kaldı. 2019 yılı Pegasus Hava Yolları olarak 
her zamanki gibi siz değerli misafirlerimizin memnuniyetini daha üst seviyeye taşımak 
adına çok çalıştığımız, çok ürettiğimiz yoğun bir yıl oldu. 

Bu yıl içerisinde neler yaptığımıza kısaca bakacak olursak öncelikle uçuş noktalarımıza 
yeni destinasyonlar ekleyerek Bakü, Basra, Venedik, Riyad, Manchester, Eindhoven 
ve Kazablanka uçuşlarımızı başlattık. Son olarak Suudi Arabistan’daki dördüncü uçuş 
noktamız olan Medine de, Ocak ayında uçuşları başlamak üzere hatlarımız arasındaki 
yerini aldı. 100 uçaklık Airbus siparişimiz kapsamında bu yıl 11 uçağımızı filomuza kattık; 
yeni nesil çevreci motorlara sahip yeni Airbus uçaklarımızla birlikte filomuz toplam 83 
uçağa ulaştı. Geçen sene başlattığımız sosyal sorumluluk projemiz Yarınlara Uçuyoruz ise 
2019 yılında ikinci yılına girdi. Proje kapsamında seçilen ve önümüzdeki aylarda sizlerle de 
paylaşacağımız yeni 20 proje fikrinin uygulaması, 2020 yılının ilk yarısında hayata geçecek. 
Gençlerin toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerini desteklemeye önümüzdeki yıl da 
devam edeceğiz.

Girdiğimiz dijital dönüşüm çerçevesinde çalışmalarımız bu sene de son hız devam etti 
ve operasyonlarımızı kolaylaştırarak sizlere sunduğumuz hizmetin kalitesini artıracak 
pek çok dijital yeniliği devreye aldık. Siz değerli misafirlerimizi seyahatleriniz boyunca 
bilgilendirerek yönlendirebilmek ve seyahat deneyiminizi kolaylaştırmak hedefiyle Seyahat 
Asistanı Programı’mızı geliştirmeye devam ettik. Yeni Çipli Kimlik Kartı ile Seyahat 
Teknolojisi’ni İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmesiyle 
yapılan ortak çalışmayla iç hat uçuşlarımızda uygulamaya aldık. Siz değerli misafirlerimizin 
hızlı, kolay ve dijital bir yolculuğu deneyimlemesi amacıyla Express Bagaj hizmetimizi 
yeniledik ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na kurduğumuz yeni nesil kiosklarımızla sizlere 
kontuarda sıra beklemeden seyahat edebilme imkânı sunmaya başladık. Projelerimizle 
ulusal ve uluslararası birçok ödüle de layık görüldük. Türkiye’nin dijital havayolu olarak, 
2020 yılında da siz değerli misafirlerimiz için her zamanki gibi çok çalışmaya devam 
edeceğiz.

Yılbaşı Kentleri
Yeni bir yıla “Merhaba” demeye hazırlanırken, bu keyifli ayı ve özellikle yılbaşı dönemini 
yeni yerler keşfederek geçirebilirsiniz. Tarihi dokusuyla herkesi büyüleyen Moskova, 
Avrupa’nın dinamik yüzü Berlin, kültür ve sanatın buluştuğu yağmurlu şehir Londra... 
2020’yi dünyanın bu en çok ziyaret edilen şehirlerinde karşılayabilir, anılarınıza yenilerini 
ekleyebilirsiniz.  

Yılın son ayında güzel ülkemizde yeni keşif ve deneyimler yaşamak isteyen misafirlerimiz 
için de çok özel bir önerim var: Aralık ayı Mevlânâ’nın şehri Konya’yı keşfetmenin en 
güzel zamanı. Bu ay içinde gerçekleşecek Şeb-i Arûs olarak da adlandırılan “Vuslat 
Yıldönümü”nde, Mevlânâ’yı anma törenlerine katılabilir ve şehrin tarihine yolculuk 
yaparken kültür ve maneviyat dolu bir deneyim yaşayabilirsiniz. 

Yeni Yılınız Kutlu Olsun
2019 yılına veda ederken, başta Pegasus’taki çalışma arkadaşlarım olmak üzere tüm 
sivil havacılık profesyonellerinin 7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık Günü’nü en içten 
dileklerimle kutlarım. 

2020 yılının hayallerin gerçeğe dönüştüğü, sevdiklerinizle bir arada geçireceğiniz, başarılı, 
keyifli, şanslı, sağlıklı ve mutlu bir yıl olması en büyük dileğim… Yeni yılınız kutlu olsun!

Keyifli uçuşlar.

ONLY DAYS BEFORE 2020…
Dear Guests,
As you all know, there are only a few days to 2020. In 2019, as Pegasus Airlines, we worked 
hard and proliferated to optimise guest satisfaction.

If we briefly look at what we have done throughout this year, first of all by adding new 
destinations to our existing flight network, we started our Baku, Basra, Venice, Riyadh, 
Manchester, Eindhoven and Casablanca flights. Finally, Madinah has taken its place among 
our lines as our fourth destination in Saudi Arabia, with flights starting in January 2020. 
Within the scope of our Airbus order for 100 aircrafts, this year we added 11 aircrafts to our 
fleet. With our new generation Airbus aircrafts that have environmental-friendly engines, the 
number of the aircrafts in our fleet added up to a total of 83 aircrafts. The social responsibility 
project we initiated last year, “We’re Flying into the Future” was in its second year in 2019. 
Within this context, the 20 new project ideas we selected and will also be sharing with you in 
the months to come, will be brought to life in the first half of 2020. In the year ahead, we will 
continue to support the social benefit and solidarity based projects of the youth.

Without slowing down, we forged ahead with the endeavours we’ve undertaken within the 
scope of the digital transformation and endorsed many digital novelties that will increase 
the quality of the service we provide you with by easing our operations. With the aim to 
inform and direct you, our esteemed guests, throughout your travel and to ease your travel 
experience, we continued to develop our Travel Assistant Program. We have initiated the 
New Chipped Identity Card and Travel Technology in our domestic flights in cooperation 
with Istanbul Sabiha Gökçen International Airport terminal operator. For you, our dear 
guests, to experience fast, easy and digital travel, we renewed our Express Baggage service 
and with the new generation kiosks we set up in Sabiha Gökçen Airport, and presented 
you with the opportunity to travel without waiting in line at the counters. We won many 
national and international awards with our projects. As Turkey’s digital airline, as always, we 
will continue to work hard for you, our dear guests, also in 2020.

New Year’s Cities
As we are getting ready to say “Hi” to a new year, you can spend this splendid month and 
especially the New Year’s by exploring new destinations. Moscow which fascinates everyone 
with its historical texture; Berlin, Europe’s dynamic face, and London, the rainy city where 
arts and culture meet... You can greet 2020 in the cities most often visited to add new ones 
to your memories.  

I also have a very special recommendation for those of our guests who would like to go on 
new explorations and have new experiences in our country this last month of the year: 
December, is the best time to explore Konya the city of Mawlana. You can take part in the 
Shab-i Arus ceremonies, also called the “the Night of Union” which will be held this month 
to commemorate Mawlana and as you journey back to the history of the city, you may have a 
culturally and spiritually enriching experience. 

Wishing you a Happy New Year
As we bid farewell to 2019, I would like to most sincerely celebrate the 7 December 
International Civil Aviation day of, first my colleagues in Pegasus, and all the civil aviation 
professionals. 

My greatest wish is for 2020 to be a year full of success, joy, luck, health and happiness to 
spend with your loved ones, one in which your dreams come true… Wishing you a Happy 
New Year!

Enjoy your flight.
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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 
HOLLANDA- NETHERLANDS  0 202626924

- NORWAY  21959265
- DENMARK  78774491

- SWEDEN  0 840308782
- UNITED ARAB EMIRATES 043578128

- LEBANON 01369869
- SWITZERLAND TICKET LINE 0445510018

- UKRAINE TICKET LINE 0800505510
- GEORGIA TICKET LINE 0322400040

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

- AUSTRIA TICKET LINE 012675322
 - ISRAEL TICKET LINE  037208299  

- KUWAIT TICKET LINE  22447709  
- BAHRAIN TICKET LINE  17212033 

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

- EGYPT TICKET LINE  01006038901 / 01000068070
RUSYA - RUSSIA TICKET LINE  +74996092878

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

  OUR AGENTS  

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

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

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

 - KUWAIT  00 965 22447709
 - BAHRAIN  00973-38817488

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

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

- IRAQ (ERBIL)  00 964 750 895 50 20
- AZERBAIJAN  00 994 12/70/55/50 5980598 
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Trend hotwire
TRENDING TOPICS... WORTH SEEING...

ACCELERATING THE MODERN WORLD
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TREND / Hotwire

THE TEN THOUSAND YEAR OLD
HISTORY OF LUXURY
The Louvre Abu Dhabi Museum, which opened its doors in the 
capital of UAE two years ago, tells us the story of luxury in fashion, 
the arts, jewellery and design in its brand new exhibition. In the 
exhibition organised through the collaboration of Louvre Abu Dhabi, 
Musée des Arts Décoratifs in Paris and Agence France-Muséums; 
there are 350 valuable pieces on display including the oldest pearl 
of the world; the Boscoreale Treasure, one of the richest silver 
collections dating back to Roman Antiquity, and the jewellery and 
costumes designed by luxury brands such as Cartier, Maison Van 
Cleef & Arpels, Chanel, Christian Dior, Elie Saab and Yves Saint 
Laurent. The exhibition entitled “Ten Thousand Years of Luxury” will 
be open to visit until 18 February.

Louvre Abu Dabi Müzesi, yeni sergisinde moda, sanat, mücevherat ve 

Musée des Arts Décoratifs 
(Dekoratif Sanatlar Müzesi, Paris) ve Agence France-Muséums 

Maison Van Cleef & Arpels, Chanel, Christian Dior, Elie Saab ve Yves 

louvreabudhabi.ae

TREND / Hotwire

1- Ten-leaved Screen Foxes 
Armand-Albert Rateau 
France, Paris, c. 1921–1922
© MAD, Paris - Jean Tholance

2- Soup Tureen
Jean-Baptiste-Claude Odiot 
Paris, c. 1819
© MAD, Paris - Jean Tholance

3- Shell spoon
Germany, 16th century
© MAD, Paris - Jean Tholance

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

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

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

Fotoğraf / Photograph: Ismail Noor

2

1

3
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TREND / Hotwire

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan LONDRA’ya haftanın 
HER günü her şey dâhil 54,99 USD’den başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.

You can fly to LONDON from İstanbul Sabiha Gökçen Airport with 
Pegasus’ DAILY flights; all-inclusive prices start at 54,99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

The exhibition entitled “Cars: Accelerating the Modern World” 
opened up in The Victoria&Albert Museum in London, focuses on 
not only how cars changed our point of view of human mobility, but 
also how they reshaped speed, nature, cities, economies, production 
and marketing models in the last 130 years. Divided into three 
sections, the exhibition displays 15 very special models and 250 
related objects. It can be visited until 19 April.   

Londra’daki Victoria&Albert Müzesi’nde 

19 Nisan’a dek gezebilirsiniz.   
vam.ac.uk

ACCELERATING THE  
MODERN WORLD

MODERN DÜNYA 

Electronic Control Unit 
and Wiper motor with 

wiper blade, Robert Bosh 
GmbH, 1926. Image 

courtesy of Bosch (above)

Hispano-Suiza Type HB6 
‘Skiff Torpedo’. Hispano-

Suiza (chassis) Henri 
Labourdette (body) 1922. 
Photo by Michael Furman 
© The Mullin Automotive  

Museum (below)



www.fordtrucks.com.tr
444 36 73 / 444 FORD

EN BÜYÜK İŞLER İÇİN
EN BÜYÜK FORD TRUCK S F-MA X
Ford Trucks F-MAX; 500 PS motor gücü ve 2500 Nm torkuyla

hem çekiş gücünde hem verimlilikte büyük. Tonlarca yük ona emanet.
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TREND / Hotwire

OSMANLI 

rhm.org.tr

AN ARCHITE C T URAL GL ANCE AT JERUSALEM IN 
T H E  L I G H T  O F  T H E  O T T O M A N  D O C U M E N T S

Kubbetüs-Sahra, 1934, LOC
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TREND / Hotwire

THE FIRST DECADE OF THE CAPITAL
Carrying out studies in relation to the capital Ankara and its surroundings Koç 
University Vehbi Koç Ankara Studies Research Center (VEKAM) takes a closer 
look at the construction, modernisation and establishment history of the brand new 

entitled  “The Construction of a New City: Ankara 1923-1933”. Curated by Ali 

visuals, instead of the well known Ankara visuals of the era, one is familiar with. 

edilebilir.
cermodern.org . vekam.ku.edu.tr

TREND / Hotwire

1 Varolmayan Kartpostallar: Havagazı ve Elektrik Fabrikası, 1933.
© Bir Şehir Kurmak: Ankara 1923-1933 Araştırma Ekibi

2 Varolmayan Kartpostallar: Demirtepe’deki A Tip-Uybadin Konutu ile arkada
Kızılay Meydanı’nda Cemil Uybadin Konutu, 1933.

© Bir Şehir Kurmak: Ankara 1923-1933 Araştırma Ekibi

urban modelling, documentaries and projections of old movies relating the 

politicians, authors, intellectuals, architects, planners and builders who shaped 

can be visited in CerModern until 12 January.

2

1
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TREND / Hotwire

İstanbul’un tarihi St. Antoine Kilisesi, kapılarını ilk kez 
bir çağdaş sanat sergisi için açıyor. Türkiye ve dünyadan 
genç ve usta sanatçılar, mitolojiden Yeni Çağ düşünce 

akımlarına dek güncelliğini koruyan “melek” kavramından 
yola çıkan “Angel” sergisinde bir araya geliyor. 

Resim, heykel, fotoğraf ve enstalasyon türlerinde eserlerin 
yer aldığı serginin yönetimini ve küratörlüğünü Ayşe Pınar 
Akalın üstleniyor. “Angel” sergisi 10 Ocak’a dek İstanbul, 

Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki St. Antoine Kilisesi’nde 
ziyaret edilebilir.

The historical St. Antoine Church in Istanbul is opening its 
doors for the first time to a contemporary art exhibition. 

Young and master artists from Turkey and the world come 
together at the “angel” exhibition, entitled thus after the 

phenomenon that remained relevant since mythology and 
even for New Age movements of thought.

The exhibition where paintings, sculptures, photographs 
and installations will be displayed is directed and curated 
by Ayşe Pınar Akalın. The “Angel” exhibition can be seen 
at the St. Antoine Church on Istiklal Street in Beyoğlu, 

Istanbul until 10 January.

Aiming to provide online virtual access to the treasures of great cultural institutions, 
pioneer the creation of new artwork and create an environment for the exchange 
of ideas, the virtual museum project Micro-Folie (Micro-Madness), was opened to 

on a journey of arts and culture that extends from centuries past to modern day, 

from the eight museums and institutions in France on a giant screen and explore 

ifturquie.org
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TREND / Hotwire

On its 25th year, The Festival on Wheels is setting on its way to present an exclusive 

th

ankarasinemadernegi.org . festivalonwheels.org

25 YE AR S OF FE STIVAL ON WHEEL S!

Gezici Festival’in afişini 1995’ten 
beri Behiç Ak tasarlıyor. / The 

festival posters are designed by 
Behiç Ak since 1995.

Alice

TristanaSaman Alevi

Ayrık Otları Işık, Daha Fazla Işık
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TREND / Hotwire

akbanksanat.com

SILENT CINEMA WITH ITS UNKNOWNS
6 . Geleceği Olmayanlar, 1919 . İstenmeyen Kadın, 1914. Osmanlı İmparatorluğu’ndan Görüntüler  

& Tamilla, 1927 . Denizcinin Hazinesi, 1918 . Kameralı Kadın: Ella Bergmann-Michel, 
1931-1933 . Serge Bromberg Sunar: Yangından 
Kurtarılan Filmler, 1895-1920 . Komedi Seçkisi, 1921 . Bolex’e Takılanlar, 2018

. People with No Tomorrow (Ludzie Bez 
Jutra), 1919 . The Undesirable (A Tolonc), 1914. The Views from the Ottoman Empire  
& Tamilla, 1927 . Man of Gold (Az Aranyember), 1918 . Woman With A Camera: Ella Bergmann-
Michel, 1931-1933 . Serge Bromberg’s Retour de Flamme, 
1895-1920  . Comedy Selection, 1921 . Beyond the Bolex, 2018 
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Aya Yolculuk

Laurel&Hardy 
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TREND / Hotwire

SKANDAL

Carlson Kelly
Ailes

B OMB SHELL

Carlson Kelly, Ailes

Cats
T.S. Eliot’ın İhtiyar Farenin Kediler 
Kılavuzu isimli kitabından ilham 
alan ve dünyanın en uzun süre 
sahnelenen müzikallerinden 
olan “Cats” yeni bir uyarlama ile 
beyazperdeye geliyor. Kadrosunda 
Idris Elba, Rebel Wilson, Judi Dench, 
Taylor Swift ve Jennifer Hudson 
da dahil yıldız isimlerin yer aldığı 
filmin yönetmen koltuğunda ise 
“Danimarkalı Kız”, “Sefiller” ve 
“Zoraki Kral” da dahil ünlü yapımlara 
imza atan Tom Hooper oturuyor. 
Film, 20 Aralık’ta vizyonda!

Bu yıl Cannes’da En İyi Senaryo Ödülü 
ve Kuir Palmiye’yi kazanan “Alev 
Almış Bir Genç Kızın Portresi” bir 
ressam ile modelin aşkını anlatıyor. 
İzleyicileri 18. yüzyıla götüren filmde 
ressam Marianne’ı Noémie Merlant, 
model Héloïse’i ise Adèle Haenel 
canlandırıyor. Daha önce “Tomboy” 
ve animasyon filmi “Kabakçığın 
Hayatı” ile adından söz ettiren Céline 
Sciamma’nın yönettiği film, 
6 Aralık’ta sinemalarda.

Cats
Inspired by T.S. Eliot’s book The Old 
Possum’s Book on Practical Cats, 
the longest staged musical of the 
world, “Cats” is coming to the silver-
screen with a brand new adaptation. 
With a cast of stars including Idris 
Elba, Rebel Wilson, Judi Dench, 
Taylor Swift and Jennifer Hudson 
the movie will be directed by Tom 
Hooper, who has directed famous 
productions such as “The Danish 
Girl”, “Les Miserables” and “The 
King’s Speech”. The movie will be in 
theatres on 20 December!

The Portrait of a Lady on Fire
Winning the Best Screenplay and 
Queer Palm awards this year in 
Cannes, “The Portrait of a Lady on 
Fire” is about the affair of a painter 
and her model. In the movie, which 
takes the audience back to the 18th 
century, the painter Marianne is 
portrayed by Noémie Merlant, and 
model Héloïse by Adèle Haenel. The 
movie which is directed by Céline 
Sciamma, who made a name for 
herself with “Tomboy”, and “My Life 
as a Courgette”, will be in theatres 
on 6 December.
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TREND / Hotwire

Inspired by the creative masterpieces of Paganini -one of the greatest violin virtuosos 
in the history of classical music- to present the audience with an amusing classical 

9 December. The virtuoso quartet formed of Thomas Potiron, Fernando Clemente, 
Gueorgui Fournadjiev and Isaac M. Pulet, play a colourful repertoire including rock 
and folk melodies alongside pieces by Mozart, Pachelbel, Chopin, Boccherini, Falla 
and Sarasate, besides compositions of Paganini.

Thomas Potiron, Fernando Clemente, Gueorgui Fournadjiev ve Isaac M. Pulet’den 

Pachelbel, Chopin, Boccherini, Falla ve Sarasate’nin eserleri ile rock ve folk 

crrkonsersalonu.org

CLASSICAL MUSIC BLENDS WITH COMEDY

Ankara’da Mevlânâ Konseri
Hz. Mevlânâ’nın ölümünün 746. 
yıldönümünde Institut Français Ankara 
etkileyici bir konser programına imza 
atıyor: Neyzen Kudsi Ergüner ile kanun 
sanatçısı Tahir Aydoğdu, özel bir 
repertuar için bir araya geliyor. Ergüner 
ve Aydoğan’ı 12 Aralık’ta Ankara 
Altındağ’daki Divan Çukurhan’da 
dinleyebilirsiniz.
ifturquie.org/ankara

Rumi Concert in Ankara
On the 746th anniversary of  
Rumi’s passing, the Institut 
Français Ankara appends signature 
to an impressive concert program: 
The master ney player Kudsi 
Ergüner and zitharist Tahir Aydoğdu 
are coming together to play an 
exclusive repertoire. You can listen 
to Ergüner and Aydoğan at the 
Divan Çukurhan in Ankara on  
12 December.

Borusan Sanat ve KOD Müzik 
işbirliğiyle hayata geçirilen “Nova 
Muzak” konser serisi son yıllarda 
elektronik müzik dünyasında kendisine 
benzersiz bir yer edinen Aïsha Devi’yi 
ağırlıyor. Aïsha Devi’ye, 7 Aralık’ta, 
Beyoğlu’ndaki Borusan Müzik Evi’nde 
vereceği konserde görsel sanatçı Emile 
Barret, audio visual setiyle eşlik ediyor.
borusansanat.com

A Great Name on Stage
Brought to life through the 
collaboration of Borusan Art and 
KOD Music, “Nova Muzak” concert 
series is hosting Aïsha Devi who 
has gained a distinguished seat in 
the world of electronic music.  
Aïsha Devi will be accompanied 
with an audio visual set by the 
visual artist Emile Barret at the 
Borusan Music House in Beyoğlu  
on 7 December.

© Johannes Ehn
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Elke
Hanım Koçyiğit’in kaleme aldığı bu fantastik 

romanda cennetten kovulan Elke, lanetlenerek 
yeryüzüne mahkûm olur. Lohusa kadınlara 

musallat olan bu varlık, bir dağ köyünde 
yaşayan ailenin doğacak bebeğinin peşine 

düşünce ailenin reisi Bedir eski ritüellerden yola 
çıkarak ailesini kurtarmaya çalışır. Ancak hiç 

beklemediği şeyler gerçekleşir.
klarosyayinlari.com

Elke 
Elke, the protagonist of the phantasy novel 

written by Hanım Koçyiğit the book is named 
after, is expelled from heaven and condemned 
to live on earth. When this entity named Elke, 

which haunts women after childbirth, sets 
out after the blood of a baby to be born in 

a mountain village, the elderly of the family 
Bedir tries to save his family using old rituals. 

However, unimaginable things occur.

Boruotu Cinayeti
Cemaatçinin Ölümü (The Death of the 

Kediler 
ve Erkekler

Boruotu Cinayeti Cemaatçinin 
Ölümü

Kediler ve Erkekler isimli 

thekitapyayinlari.com

CATS  
AND MEN

Karadeniz’in eşsiz yaylalarını, Doğu 
Anadolu’nun gizemli sokaklarını ve Ege kıyılarını 

lezzetleri için keşfeden; güneşin, denizin, 
toprağın bereketlendirdiği tatların peşine düşen 

Firdevs Günaçar, tamamı denenmiş  
173 tarifi bu kitapta bir araya getiriyor.

hayykitap.com

A Trousseau for My Daughter
Exploring the unprecedented highlands of 

the Black Sea, the mysterious streets of East 
Anatolia and the delicacies of the Aegean 

shores on the trails of the tastes fecundated by 
the sun, the sea and the soil, Firdevs Günaçar 
brings together 173 tried recipes in this book.
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Portraying the war 
and immigration 
through the 
journey of a 
small boy, the 
book reminds young readers and their 
parents that children that were forced 
to leave their country should not be only 

labeled as “refugees” enmasse. Just like all 
children they are smart, emotional, 
curious, innocent, after games, in 
expectancy of love and safety too… 
And each one of them has a name. 

Writing and illustrating stories on 
coexistence, love and emphaty, 
Kate Milner was deemed 
worthy of the Victoria and 
Albert Museum Illustration 
Award. The book is 

translated into Turkish 
by Aren Turhan.

Uzay
Okul öncesi çağındaki çocukları kitapların renkli 
dünyasıyla tanıştıran “Sobe” serisinin bu yeni 
kitabında, cesur astronotlar ve uzay gemileri 

sobeleniyor. Her sayfasında 3 boyutlu resimler 
gizlenen seri, miniklerin hayal gücünü ve dil 

becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.
penayayinlari.com

Gazeteci-yazar Pınar Öğünç’ün genç okurlar 
için kaleme aldığı kitap, hayatı tuhaf sorular 

sorarak keşfeden ve kendi hikâyelerini yazmaya 
karar veren üç arkadaşı anlatıyor. Tipsiz 

hayvanlar ve önemsiz eşyalar bu kitapta Mısra 
Karahan’ın resimleriyle canlanıyor.

cancocuk.com

Outer Space
In the new book of the “Sobe” (Tag) series 
that introduces pre-school children to the 
colourful world of books, brave astronauts 

and spaceships are tagged. The series, which 
has 3D images hidden on every page, aims to 
develop the imagination and language skills of 

young readers.

Cotturuk Diaries
The book penned by journalist-author Pınar 
Öğünç for young readers, tells the story of 

three friends who explore life by asking weird 
questions  and deciding to write their own 
stories. Minger animals and insignificant 

belongings find life with the illustrations of 
Mısra Karahan in this book.

U

resimleyen Kate Milner, Victoria 

ardenyayin.com.tr

MY  NAME 
IS NOT 
REFUGEE
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İBB Şehir Tiyatroları, Özge Midilli ve Ertan 
Kılıç’ın yazdığı, Özge Midilli’nin yönettiği “Rüya” 

adlı çocuk oyununu seyirciyle buluşturuyor. 
Oyunda hayvanat bahçesini ziyaret eden Özgür, 

doğal yaşam alanlarından kopartılıp kafese 
konan hayvan dostlarını rüyasında görüyor ve 
onları kurtarmak için harekete geçiyor. Oyun, 

8 ve 15 Aralık tarihlerinde Kâğıthane Sadabad 
Sahnesi’nde, 22 ve 29 Aralık tarihlerinde ise 

Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde izlenebilir.
sehirtiyatrolari.ibb.istanbul

Dream of Little Ones 
Istanbul Metropolitan Municipality City 

Theatres is presenting a children’s play entitled 
“Dream”, co-written by Özge Midilli and Ertan 
Kılıç, and directed by Özge Midilli. In the play, 

Özgür, who visits the zoo, later sees his animal 
friends who were snatched from their natural 

habitats and trapped in cages in his dream 
and takes action to save them. The play can 
be seen at the Kağıthane Sadabad Stage on 

8th and 15th of December, and Kadıköy Haldun 
Taner Stage on 22nd and 29th of December.

Do children living in Istanbul really know the 
city? Do they know its borders? Considering 

to this city, wouldn’t it be good if we explored 
Istanbul with our family on the weekends or 
semester breaks? The “I Explore With My 
Family” nature and culture tours designed 
for preschool and primary school children by 
Sacred7 Travel, offers a chance to get to know 
the traces of Vikings in Hagia Sophia, the story 
of Medusa in The Basilica Cistern, Architect 

of the Maiden’s Tower and many more. 
You can check their website to get detailed 
information on the “I Explore with My Family” 
Istanbul programs.  

C H ILDREN EXPL ORE 
ISTANBUL

Rafadan Tayfa Göbeklitepe’de
Televizyon ekranlarının sevilen ekibi Rafadan 

Tayfa, bir sinema filmiyle yeniden beyazperdeye 
geliyor. Ekip bu filmde “Dünya Mirası” 

Göbeklitepe’yi ziyaret ediyor. İsmail Fidan’ın 
yönettiği ve Ozan Çivit’in senaryosunu yazdığı 

animasyon, 27 Aralık’ta sinemalarda… 
rafadantayfa.com

Rafadan Tayfa at Göbeklitepe
The admired team of TV screens, Rafadan Tayfa 
is making a comeback to the silverscreen. The 

team visits a “World Heritage” Site, Göbeklitepe 
this time. With a screen play written by Ozan 

Çivit, the animation which is directed by İsmail 
Fidan is in theatres on 27 December… 

R f d T f Göb klit ’d

ailemlegeziyorum.com.tr

ÇOCUKLAR 
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KOLLEKT

kollektapp.org . dkm.org.tr

FOR A CLEANER ENVIRONMENT: KOLLEKT

Türkiye’de belediyeler tarafından toplanabilen ve üçte birinden fazlası 
dönüştürülebilir atıklardan oluşan toplam yıllık atık miktarı 32,2 milyon ton. 

The annual total of waste collected by the municipalities and more than one 
third of which is formed of recyclable wastes amounts to 32.2 million tons. 

TREND / Hotwire

Türkiye’de belediyeler taraf
dönüştürülebilir atıklardan oluşan

The annual total of waste collecte
third of which is formed of recycl
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UNESCO, “Dünya Şehirler Günü” olan 31 
Ekim tarihinde Yaratıcı Şehirler Ağı’na 66 

yeni şehir daha ekledi. İstanbul, Gaziantep, 
Hatay ve Kütahya’nın ardından Türkiye’den 
listeye en son giren şehirler “Gastronomi” 

alanında Afyonkarahisar ve “Müzik” 
alanında Kırşehir oldu. 

UNESCO’nun 2004 yılında kurduğu Yaratıcı 
Şehirler Ağı, yerel aktörler tarafından 

yürütülen kültürel endüstrilerin yaratıcı, 
ekonomik, sosyal potansiyelini geliştirmeyi 

amaçlıyor. Yedi farklı tema altında 
şekillenen ağın ana temalarını Gastronomi, 

Edebiyat, Tasarım, Müzik, Zanaat ve Halk 
Sanatı, Görsel Sanatlar ve Film oluşturuyor. 

en.unesco.org/creative-cities/  

On 31 October, “World Cities Day”,  UNESCO 
added 66 new cities to the Creative Cities 
Network. Following Istanbul, Gaziantep, 
Hatay and Kütahya, among the cities 

that made it to the list from Turkey last 
are Afyonkarahisar for “Gastronomy” and 

Kırşehir for “Music”. 
Established by UNESCO in 2004, the 

Creative Cities Network aims to improve the 
creative, economic and social potential of 
cultural industries run by local actors. The 
main themes of the network that features 

seven different categories are Gastronomy, 
Literature, Design, Music, Handcrafts and 

Folk Arts, Visual Arts and Film. 

sapor.istanbul

OUR T OPIC :  ISTANB UL
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Zeytin ağaçlarının bir şenliğe dönüşen hasadına Aralık ayında 
da katılabilirsiniz. / In December, you can take part in the 

harvest of the olive trees that turn into a festival. 

 YAZI / TEXT:  NURDAN GÜNDOĞDU

F O R  A  B E T T E R  Q UA L I T Y 
OLIV E  OIL … 
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’ta hafif ve sürdürülebilir tariflerle 
son dönemin yeme-içme trendleriyle de 

biscotti

FINDIKLI VE 
KAYISILI BISCOTTI

BIS C OT TI WITH  NU TS AND  APRICOTS
With her new cook book entitled , Sahrap Soysal 
presents a selection that caters to the latest trends in food and beverage 
with light and sustainable recipes. This month we present you with one 
of Soysal’s favourite recipes, famous Italian coffee cookie biscotti. 

Malzemeler
1 su bardağı çekirdeksiz kuru üzüm (siyah veya 
sultani üzüm), 16 adet kuru kayısı,  
1 su bardağı iri çekilmiş fındık içi (badem ya da 
ceviz), 4-5 adet orta ya da iri boy hurma, ½ su 
bardağı esmer tozşeker, 1 paket vanilya, 1 paket 
karbonat, 1 yemek kaşığı limon suyu, 100 gr 
eritilmiş tereyağı, 3 adet yumurta, yaklaşık 3 su 
bardağı buğday unu. 

Ingredients
1 cup of seedless raisins (black or sultana), 16 
apricots, 1 cup roughly ground hazelnut (you can use 
almond or walnuts too), 4-5 medium-sized or large dates,  
½ cup of brown sugar, 1 package vanilla, 1 package baking powder,  
1 tbsp lemon juice, 100 gr melted butter, 3 eggs, around 3 cups of  
wheat flour. 

Kuru üzümleri suda 15-20 dakika 
bekletin. Süzün ve kâğıt havluyla 
kurulayıp bir kabın içine koyun. 
Kayısıları minik minik dilimleyip 
üzümlere ilave edin. Fındık içini 
ekleyin. Çekirdeklerini 
çıkarıp çok minik 
doğradığınız hurmaları 
da yoğurma kabına 
koyun. Esmer şeker ve 
vanilyayı ekleyip spatulayla 
karıştırın. Karbonatı bir yemek 
kaşığının üzerine koyun ve üstüne 
limon suyu ekleyip köpürterek 
malzemelerin içine aktarın. 
Eritilmiş tereyağı ve yumurtaları 
kırıp yine spatulayla iyice 
karıştırın. Unu azar azar ilave 
ederek sert bir hamur elde 
edene kadar yoğurun. 1-2 
kaşık kadar un serptiğiniz 
mutfak tezgâhına hamuru 
alın ve 2 parçaya bölün. Her 
birini yuvarlayıp bileğinizin 
kalınlığında rulo yapın. Pişirme 
kâğıdı serilmiş tepsiye yan yana 
koyun. 180 dereceye ayarlayıp 
10 dakika önceden ısıttığınız 
fırında rulo kurabiyeleri, üzerleri 
sarı-kahverengi oluncaya dek 
15 dakika pişirin. Yaklaşık 
20-25 dakika soğumasını 
bekleyin (Dikkat! Bu arada fırını 
kapatmayın). Soğuyan rulo 
hamuru keskin bir bıçakla 1 
santim eninde verev dilimleyip 
tepsiye yatırın. Tekrar fırına 
verip bu sefer de kesilen dilimler 
kahverengi oluncaya dek 30 
dakika daha pişirin. Soğuyan 
biscottileri bir kavanozda 
saklayabilirsiniz.

Soak raisins in water for 15-20 
minutes. After straining and 
drying them with a paper towel, 
place them in a bowl. Thinly slice 
the apricots and add them to the 

raisins. Then add into the 
kneading bowl, the ground 
hazel nut and the dates 
you have deseeded and 

thinly sliced. Add brown 
sugar and vanilla and stir them 

with a spatula. Place the baking 
soda on a tablespoon and froth 
it up with lemon juice then add 
it to the ingredients. Whisk the 
melted butter and the eggs with a 
spatula. Add the flour little by little, 
and knead it until you get a hard 

dough. Place the dough over the 
counter you have sprinkled 
with 1-2 tablespoons of 
flour and divide it into 2 

pieces. Roll them so they 
both become as thick as your 

wrist. Place them side by side over 
the cooking paper you covered the 
oven tray with. Bake the cookie 
rolls for 15 minutes in the oven 
you preheated to 180 degrees for 
10 minutes, until their tops turn 
golden brown. Wait for them to cool 
off for 20-25 minutes (Attention! 
Do not turn off the heat of the oven 
in the meantime). Cut the cooled 
down rolls of dough diagonally 
with a sharp knife to get 1 cm thick 
slices and lay them side by side 
on the tray. Bake them again and 
this time keep them in the oven for 
around 30 minutes until they turn 
brown. You can keep the biscottis in 
a jar when they cool off.

veya 

a da 
su 
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The Protein markası nasıl ortaya çıktı?
Tatlı ve spora olan düşkünlüğümdeki tezatlıktan ortaya çıktı 
diyebiliriz. Bu tezadı ortadan kaldırmak istedim ve uzun yıllar 
edindiğim mutfak deneyimlerim ile sağlıklı beslenmeye olan ilgim 
sayesinde “The Protein”i kurma kararı aldım. Hem sağlıklı beslenip 
hem de tatlıdan vazgeçmek istemediğimden, kendim ve çevrem 
için yaptığım sağlıklı atıştırmalıkları tüm sporseverler ve sağlıklı 
beslenenlerle paylaşmak istedim.

Bu markayla ne gibi ürünler sunuyorsunuz? 
Tüm öğünlere yönelik servisimiz mevcut. Sabah sağlıklı protein 
içerikli bir kahvaltımız var. Öğle ve akşam yemekleri için, spor 
öncesi ve sonrası kalori, yağ ve protein dengelerine bakarak 
beslenenler için oluşturulmuş menülerimiz bulunuyor. Ayrıca protein 
shake’ler, proteinli pizza ve proteinli cheesecake, brownie ve waffle gibi 
tatlıların sağlıklı ve oldukça lezzetli halleri de dükkânımızda mevcut. 

Ürünlerinizde hangi konulara hassasiyet gösteriyorsunuz?
Yiyecekler, tüm değerleri ayrı gramaj seviyesinde oluşturulmuş 
tariflerden yola çıkılarak hazırlanıyor. Yani bir cheesecake’in 
içerisinde ne kadar protein ve yağ olduğunu ve toplam kalorisini 
görebiliyorsunuz. Protein değerlerini yüksek ve kalorileri de bir o kadar 
düşük tutmaya çalışıyorum. 

Tüm dünyada daha doğal ve sağlıklı olana ilginin artmasını nasıl 
yorumluyorsunuz?
Beslenme konusunda gün geçtikçe daha seçici hale geliyoruz. Trendler 
ve yenilikler bize yeni bilgi ve donanımlar getiriyor. Beslenmede taze, 
organik, katkısız olanı bulmak daha değerli bir hâl aldı. Uzun yıllar yurt 
dışında yaşamış birisi olarak ülkemizde artık daha bilinçli ve sağlıklı 
beslenmeye başlanmış olması mutluluk ve umut verici.

How did you come up with the The Protein brand?
We can say that it actually arose from the paradox of my love for 
sweets and sports. I wanted to resolve this dilemma and thanks to 
my experience of many years in cooking, and enthusiasm for eating 
healthy, I decided to open “The Protein”. Wanting to eat healthy without 
giving up on sweets, I was resolved to share the healthy snacks I made 
for myself and my near and dear, with all sports lovers and those who 
eat healthy.

What sorts of products do you present with this brand? 
We offer services for every meal. We have a breakfast of healthy 
proteins for the morning. For lunch and dinner, we offer menus for 
before and after sports and for those who take the balance of calories, 

fat and protein into regard when eating. Besides protein shakes, our 
eatery also offers protein pizzas and healthy and pretty delicious forms 
of desserts like protein cheesecake, brownie and waffle.

When it comes to your products what are you most sensitive about?
Food is prepared according to recipes formed of all values with 
different weights in grams. That is to say, you can see how much 
protein and fat a cheesecake has and its total calorie. I try to keep the 
protein values high and calories as low as I can. 

What is your take on the rise in the interest for what is natural and 
healthy all over the world?
We are becoming more and more selective when it comes to nutrition. 
Trends and novelties bring new information and accoutrement. It has 
become more valuable to find that which is fresh, organic and without 
additives. As someone who lived abroad for long years, it is really 
pleasing and promising to see that people are eating more consciously 
and healthily.

Hem spora hem de tatlıya düşkün olan Fatma Solumaz, Nişantaşı’nda 
açtığı “The Protein”de sağlıklı beslenmekten ödün vermek 
istemeyenler için birbirinden lezzetli seçenekler sunuyor. 

Keen on sports and having a sweet tooth, Fatma Solumaz presents 
options one more delicious than the other at “The Protein”, the eatery 
she brought into service in Nişantaşı, for those who do not want to 
make concessions on a healthy diet. 

DELI CACIE S  WITH  PROTEIN
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The Museum Hotel Antakya takes its 
guests on a journey of time travel. During 
the construction of the hotel that covers 

dating to 13 different civilisations were 

layers, starting from the Hellenistic 
era and ending with Islamic era during 
archaeological excavations,  all of which 
were carried out by a team of Turkish 
archaeologists and restorer architects. The 
Pegasus Mosaic, dating back to the 2nd 

and later transferred to the Turkish Ministry 
of Culture and Tourism. Alongside the greatest 

of the roughly 30 thousand artefacts will be 

and earthenware terracotta artefacts. 

unearthed during the excavations, a new 
museum-hotel building was designed by Emre 

ballroom, SPA centre and various activity areas. 

 

İstanbul’un gece hayatına yeni bir mekân dahil 
oldu: Ortaköy’den Ulus’a çıkan hat üzerindeki 

Lotus World AVM’de açılan Meftun’un 
işletmeciliğini Mehmet Davran yapıyor. Haftanın 

altı gecesi açık olan Meftun’da Pazar geceleri 
Mert Davran klasikleşmiş “Arabesk Geceleri”yle, 

Çarşamba ve Cuma ise misafirler sevilen 
şarkılarla keyifli vakit geçiriyor. Perşembe 

günleri Meftun’un sahnesinde Aslızen olacak. 
Cumartesi geceleri sahne sürpriz isimlere 

ayrılıyor. Mekânın yemek menüsü ise meşhur 
ustaların ellerinden çıkıyor.

An Entertainment to be 
Enamoured with

One new venue is added to the night life 
in Istanbul: Mehmet Davran is running the 
Meftun- meaning enamoured in Turkish- 

opened up in Lotus World Shopping Mall on 
the road that goes up from Ortaköy to Ulus. 
At Meftun which is open six nights a week, 
guests enjoy the most popular of songs on 
Wednesdays and Fridays and Mert Davran’s 

“Arabesque Nights”, a Sunday classic. On 
Thursdays Aslızen takes the stage at Meftun. 
Saturdays are when surprise names make an 

appearance on stage. The venue’s food menu is 
prepared by master chefs.

The Museum Hotel Antakya ziyaretçilerini 
 

17 bin metrekarelik alan üzerine kurulu olan 

Türk arkeolog ve restoratör mimarlardan 

arkeolojik eserden müzede yer alacaklar 

bulunuyor.

themuseumhotelantakya.com

TREND / Hotwire

Fotoğraflar / Photographs: Emre Dörter
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[ S E L E N  U Ç E R ]

“PEOPLE SHOULD ACCEPT ONE ANOTHER WITH THEIR DIFFERENCES”

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: HANDE ÇETİN ONGUN FOTOĞRAFLAR / PHOTOGRAPHS: AHMET ÖZGÜR ÖZGER

Siz de üniversitede farklı bir bölümde eğitim almasına rağmen 
oyunculuğa gönül verenlerdensiniz. Oyunculuğa nasıl başladığınızı 
öğrenebilir miyiz?

Öğrencilik döneminde şan eğitimi de almışsınız…

Yurt dışında geçirdiğiniz dönemin oyunculuğunuz üzerinde nasıl bir 
etkisi oldu?

off-off-Broadway 

You are also one of those who, despite majoring in a different area, set 
your heart on acting. Can we learn how you took up acting?

from everyone that the best university theatre is in Bosphorus, 

You also had vocal training when you were a student …

What impact did the time you spend abroad have on your acting?

PORTRE / Portrait
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İki sezondur “Güle Güle Diva” isimli tek kişilik oyunda 
birbirinden farklı kadın karakterleri canlandırıyorsunuz. 
Bu oyunun hikâyesinden biraz bahseder misiniz? 
“Güle Güle Diva” esasen Günseli isimli karakterin 

Binbir 

Günseli

Kadınların hikâyesini yine en iyi kadınların anlatacağı 
fikrine katılıyor musunuz?

For the last two seasons, you’ve been portraying women 
characters that are worlds apart from one another in the 
“Goodbye Diva”, your ‘one woman’ play. Can you tell us 
about its story? 

named Günseli 

Arabian Nights

Günseli

Do you agree that women can be the best story tellers of 
women’s stories?

 

PORTRE / Portrait

“‘Love, Spell etc.’ is 
a love story depicting 
the rich-poor love story 

wanted to tell it as the 

acting and narration 
is grotesque and 
grandiloquent. There are 

story is relayed with the 

2019.”
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“Güle Güle Diva” 6 ve 17 

“Love, Spell, etc.” for which you won the Golden Orange 
for Best Actress with your part as Reyhan, is a movie by 
Ümit Ünal … How did your ways cross with this movie?  

The movie tells the story of Reyhan and Eren …

You have dedicated your award to “the boys and 
girls that will grow in equal circumstances”. Can you 
elaborate on that?

Size Reyhan rolüyle bu yıl En İyi Kadın Oyuncu dalında 
Altın Portakal kazandıran “Aşk, Büyü, vs.”, bir Ümit Ünal 
filmi… Bu filmle yolunuz nasıl kesişti?  

Film, Reyhan ve Eren’in hikâyesini anlatıyor…

Aldığınız ödülü “eşit şartlarda büyüyecek olan kız ve 
erkek çocuklarına”ithaf ettiniz. Bu konuyu biraz açar 
mısınız?

“Bu oyunda temamız, kadınların kendi merkezini kaybedip 
yollarını şaşırmasıydı. Hayranlıklar, ‘büyüklenme’ler, 

kahraman arayışları… Bunların hepsine güle güle deyip kendi 
isteklerimize, kendi değerimize dönüyoruz. Kendi değerini 
bilen biri çevresinin de değerini biliyor, ürettiklerinin de…”

GOODBYE DIVA
“In this play, our theme was women losing touch with their 

own core and going astray. Admiration, arrogance, search for 
heroes… Bidding all these goodbye, we get back to ourselves, 
our wishes and values. Someone who knows their worth, also 

knows the worth of their circle and what they produce…”

PORTRE / Portrait
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 YAZI / TEXT:  SEVGİ DEMİRKALE 

Four Cities,  
One Merry Making 
NEW YEAR’S
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ALWAYS ENERGETIC LONDON
Do not be fooled by its grey, misty and rainy atmosphere. 
London is one of the most energetic cities of Europe. Hosting 
more than 20 million tourists each year, the city is dynamic 
and entertaining in spirit. Managing to achieve that by 
preserving its historical texture and natural beauties,  always 
makes London special.

It is possible to get to many of its landmarks from the city 
centre by walking including the Big Ben, London Eye, Tower 
Bridge, St. Paul’s Cathedral, and Buckingham Palace. On 
this excursion, the River Thames, which flows to the heart of 
the city, will act as the backdrop. Thanks to the information 
boards specifically designed for tourists and the developed 
metro line, you need not be afraid of getting lost in London. 
The streets that get more colourful, this time of the year, 
can take you to a giant Christmas tree or a recreational area 
allocated for ice skating.

Including the National Gallery, one of the greatest centres 
of art history in Europe; the British Museum, which reflects 
the riches of world civilisations, and Tate Modern, which is 
one of the first places that comes to mind when you say 
contemporary arts, museums and exhibitions are ideal 
places to get introduced to the enchantment London has 
to offer. 

In these excursions, you can take breathers at the parks 
that are spread all over the city. From Hyde Park to 
Regent’s Park; St. James’s Park to Hampstead Heath and 
Kensington Gardens to Primrose Hill, you can slow down in 
these parks, each one of which harbours its own story and 
natural beauty, to enjoy the indescribable feeling of being 
in London. 

Gri, puslu ve yağmurlu havasına aldanmayın. Londra, Avrupa’nın en enerjik şehirlerinden biri. Her yıl 
20 milyondan fazla turisti ağırlayan şehrin ruhunda dinamizm ve eğlence var. Tarihi dokusunu ve 
doğal güzelliklerini koruyarak bunu başarabilmesi Londra’yı daima özel kılıyor.

Big Ben, London Eye, Tower Bridge, St. Paul Katedrali, Buckingham Sarayı da dahil şehrin simgesi haline 
gelen birçok yere şehir merkezinden yürüyerek ulaşmak mümkün. Bu gezide manzaranız, şehrin kalbine 
akan Thames Nehri olacak. Turistler için özel tasarlanan bilgilendirici panolar ve gelişmiş metro ağı 
sayesinde Londra’da yolunuzu kaybetmekten korkmayın. Yılın bu zamanları daha çok renklenen sokaklar 
sizi, dev bir Noel ağacına veya buz pateni için ayrılan eğlence noktalarına çıkarabilir.

Avrupa sanat tarihinin önemli merkezlerinden Ulusal Sanat Galerisi, dünya medeniyetlerinin 
zenginliğini yansıtan Britanya Müzesi, modern sanatlar denilince ilk akla gelen yerlerden biri olan 
Tate Modern de dahil müze ve sergiler, Londra’nın büyüsüyle tanışmak için ideal yerler arasında. 

Yapacağınız bu gezilerde soluklanma alanınız şehrin farklı köşelerine dağılan parklar da 
olabilir. Hyde Park’tan Regent’s Park’a, St. James’s Park’tan Hampstead Heath’e ve Kensington 
Bahçeleri’nden Primrose Tepesi’ne, her biri kendi hikâyesini ve doğal güzelliğini barındıran bu 
parklarda yavaşlayabilir ve Londra’da olmanın tarifsiz duygusunu yaşayabilirsiniz. 

LONDRA
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Berlin’i tek bir sıfatla tarif etmek mümkün değil. İkinci Dünya 
Savaşı’ndan büyük bir yıkıntı halinde çıkan, Soğuk Savaş 
döneminde ise iki kutuplu dünyanın sembolü haline gelen 
Berlin için Fransa’nın Eski Kültür Bakanı Jack Lang’in çok 
doğru bir tanımı var: “Paris her zaman Paris’tir. Berlin ise hiçbir 
zaman Berlin olmadı.” Ama Berlin tarih boyunca küllerinden 
doğmayı başardı. Bugün teknolojiden tasarıma, eğlenceden 
sanata kadar pek çok alanda liderlik edebilecek bir şehir var 
karşımızda. 

Berlin’i Aralık ayında keşfetmenin güzelliği ise bir başka. Her 
noktasında farklı bir sürprizle karşılaşabileceğiniz şehrin gözde 
noktalarından Botanik Bahçesi Kasım ayından itibaren akşamları 
da kapılarını açıyor. Gündüzleri ise farklı Noel pazarlarıyla 
karşılaşmaya hazır olun. Bunlardan biri olan Bröhan Müzesi’nin 
sokak pazarında, el yapımı yerel ürünlere bakabilir, kapalı 
alanda kurulan Weihnachtsrodeo pazarında ise farklı yiyecekleri 
tadabilirsiniz. 

Berlin’i keşfe ise şehrin en hareketli noktası Potsdamer 
Platz ile başlayabilirsiniz. Doğu ile Batı bölgelerinin birleştiği 
noktada yer alan meydanda Berlin Duvarı’nın kalıntılarını 
görebilirsiniz. Şehrin simgelerinden biri haline gelen 
Ampelmann’ı yani trafik ışıklarında gördüğümüz yürüyen 
yeşil adam figürünü hediyelik eşya satan dükkânlarda bolca 
görebilirsiniz. Doğu Berlin tarafındaki trafik ışıklarında 
görülebilen bu figür, iki bölge arasındaki en önemli ayrıştırıcı 
unsur. Berlin’in merkezi olarak kabul edilen Mitte ve genellikle 
Türk göçmenlerin yaşadığı Kreuzberg de Berlin’de ziyaret 
edebileceğiniz yerler arasında. 

AN UTTERLY DIFFERENT EXPERIENCE 
BERLIN
It is not possible to describe Berlin in just a few words. The former 
Culture Minister of France, Jack Lang has a very good description 
of Berlin; which had gotten out of WWII as a city that lay in ruins, 
to become the symbol of the bipolar world during the Cold War: 
“Paris is always Paris but Berlin is never Berlin.” However, Berlin has 
managed to rise from its ashes throughout history. Today, we have a 
city that can lead in many fields ranging from technology to design, 
entertainment to the arts. 

It is all the more enticing to explore Berlin in December. One of the 
favourite stops in the city, every corner of which holds a surprise, the 
Botanical Garden keeps its doors open in the evenings too starting 
as of November. And in the daytime, be prepared to come by various 
Christmas markets. In the street market of the Bröhan Museum 
which is one such, you can peruse the handcrafted local products, 
and in the Weihnachtsrodeo market setup indoors, you can taste 
different kinds of food. 

You can start exploring Berlin from its most lively spot: the 
Potsdamer Platz. In this square that is situated at the junction of the 
East and West regions, you can see the remains of the Berlin Wall. 
You can behold Ampelmann, the walking green male figure you see 
in the traffic lights which has become a symbol of the city, aplenty in 
the souvenir shops. This figure which can be seen in the traffic lights 
on the East Berlin side, is the most distinctive figure between the two 
regions. Considered to be the centre of Berlin, Mitte and Kreuzberg 
predominantly inhabited by Turkish immigrants are among the other 
places you can visit in Berlin.

SEYAHAT /  Travel
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Yeni yılda Moskova’da olmak için pek çok nedeniniz olabilir. 
Aralık ayında karlar ve ışıklarla süslenmiş bir masal diyarına 
dönüşen şehir, zengin tarihini yansıtan mimarisi, soğuktan asla 
etkilenmeyen dinamizmi ve çok sayıda kültür sanat etkinliğiyle 
gezmeye doyamayacağınız bir rota sunuyor. 

Şehrin kalbinde, Çarlık döneminden günümüze kadar önemini 
koruyan Kızıl Meydan yer alıyor. Adını Rusça “güzel” anlamına 
gelen kızıldan alan meydanın her köşesinde ayrı bir tarih 
var. Rusya’nın kalbi Kremlin Sarayı ile masalsı Aziz Vasil 
Katedrali, şehrin en görkemli adresleri arasında. 1917’deki 
Ekim Devrimi’nden Sovyetler Birliği’nin dağılmasına kadar 
birçok önemli olaya tanıklık eden bu meydanda, tarihi dokuyla 
bütünleşen GUM Alışveriş Merkezi de görülmeye değer.

Çarlık döneminde görkemli balolarıyla ünlenen Moskova, aynı 
zamanda ülkenin kültür sanat mabedi konumunda. Rusya’nın 
ikonik yapılarından biri olan Bolşoy Tiyatrosu’nda dünyaca ünlü 
gösterilerden birini izleyebilir, şehirdeki en güzel binalardan biri 
olan Rus Devlet Tarih Müzesi’ni görebilirsiniz. 

Kıvrımlarıyla şehrin çehresini oluşturan Moskova Nehri’nin 
yarattığı etkileyici deseni görmek içinse adresiniz Ostankino TV 
Kulesi olabilir. Aralık ayında Moskova’daysanız köşe başlarını 
süsleyen Noel ağaçları da dikkatinizi çekebilir. Moskova’da yeni 
yıl heyecanıyla başlayan hareketlilik, Noel’in kutlandığı 7 Ocak’a 
kadar tüm enerjisiyle devam ediyor. Şehir bu dönemde koca bir 
festival alanına dönüşüyor. 

SNOWLAND MOSCOW 
You may have many reasons to be in Moscow for the New 
Year. In December, turning into a fairytale land draped with 
snow and lights, the city presents a route you won’t get 
enough of exploring with its architecture reflecting its rich 
history, its dynamism that is immune to the cold and many 
cultural and arts activities. 

The Red Square, which has remained important to this day 
since Tsarist Russia, is right at the heart of the city. Getting 
its name from red, which means “beautiful” in Russian, the 
square features history at every step. The Kremlin Palace, 
the heart of Russia, and St. Basil’s Cathedral are among the 
most magnificient buildings in the city. One other place worth 
seeing in this square, which has born witness to the October 
Revolution in 1917 and all the events that occurred and led to 
the dissolution of the USSR, is the GUM shopping centre.

Famed for its grandiose balls in the Tsarist era, Moscow is 
also the culture and arts temple of the country. At the Bolshoi 
Theatre, one of the iconic landmarks of Russia, you can watch 
a world-renowned show and also visit the State Historical 
Museum, one of the most beautiful buildings in the city. 

And to see the impressive pattern created by the bends of 
the River Moscow which forms the city’s vista, the right spot 
is the Ostankino TV Tower. If you visit Moscow in December, 
the Christmas trees on every corner can draw your attention. 
The dynamism that comes to the fore with the merry making 
of the New Year in Moscow continues in all its fervour until 
January 7 when Christmas is celebrated. During this time the 
whole city turns into a huge festival ground. 

3 MOSKOVA
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Nehir gibi uzanan kanalların, zarif taş köprülerin, bisikletle gezilen 
renkli sokakların süslediği Amsterdam’a hayran kalmamak elde değil. 
Hollanda’nın “Altın Çağı” olarak kabul edilen 17. yüzyılda bugünkü halini 
almaya başlayan Amsterdam’da, kanalların etrafındaki görkemli evler, 
adeta ziyaretçilerine şehrin hikâyesini fısıldıyor. 

Şehri keşfetmeye başlamak için en ideal nokta Dam Meydanı. Geçmişi 
15. yüzyıla dayanan Yeni Kilise ile 350 yılı aşan bir geçmişe sahip Kraliyet 
Sarayı’nın etrafı, yılın bu zamanları her zamankinden çok daha coşkulu. 
Aralık ayında dev bir Noel ağacının yükseldiği meydanda, etrafa yayılan 
müzik ile lezzetli kokular, sizi sokaklardaki coşkuya ortak edebilir. 

Konuklar için asıl eğlence ise Müzeler Bölgesi’nde... Amsterdam’ın 
güneyinde yer alan ve Rijksmuseum, Van Gogh ve Stedelijk de dahil 
şehrin en önemli müzelerini tek bir alanda toplayan meydan, Kasım 
sonuna doğru açılan buz pistiyle, büyük bir oyun alanına dönüşüyor. Buz 
pistinin hemen yakınında kurulan renkli Noel pazarında yapacak pek çok 
şey var. Bunlardan biri de oliebollen adı verilen Amsterdam’ın ünlü Noel 
tatlısını tatmak. 

THE REFINEMENT OF THE GOLDEN AGE 
AMSTERDAM 
It is impossible not to admire Amsterdam embellished by the canals that stretch like a river, 
the fine stone bridges and colourful streets you can cycle through. In Amsterdam, which 
has taken its current shape in the 17th century, considered to be the “Golden Age” of the 
Netherlands, the impressive houses on the banks of the canals seem to literally whisper 
the city’s story to its visitors. 

The most ideal place to start exploring the city is the Dam Square. The surroundings of 
the New Church, the building of which dates back to the 15th century, and the Royal Palace 
which dates back 350 years, is more lively during this time of the year. The square where a 
huge Christmas tree rises up, the music and delicious smells wafting in the air, can make 
you join in the merry making on the streets. 

For guests, the real fun is at the Museum Region... Located to the south of Amsterdam, this 
square which gathers the most prominent museums of the city like the Rijks, Van Gogh and 
Stedelijk Museums at one spot, turns into a huge playground with an ice skating ring that is 
opened when the end of November comes. There are so many things to do in the colourful 
Christmas market setup right beside the ice-skating ring. One of these is to taste the 
famous dessert of Amsterdam called oliebollen. 

4 AMSTERDAM
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Bir Zaman 
Makinesi Olarak 
PRAG

 YAZI / TEXT:  MEHMET ÇELİK

Prague, with its architecture that remains the same 
for centuries, is one of those cities that takes its 

A Time-Machine 
PRAGUE 
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
PRAG’a haftanın HER günü her şey dâhil 
64,99 USD’den başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.

You can fly to PRAGUE from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights; 
all-inclusive prices start at 64,99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan PRAG’a 
vergi ve ek ücretler hariç 
6300 BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

You can fly to PRAGUE from 
İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport by using 6300 
BOLPOINTS, excluding taxes 
and charges.

6300 
BOLPUAN
BOLPOINTS
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Built in the 9th century, 
the heart of the city, 
Prague Castle (Prazasky 
Hrad) stretches over quite 
an expanse. St. Vitus 
Cathedral, the building 
of which is said to have 
taken 600 years, the Old 
Royal Palace, Golden 
Lane, White Tower 
and Royal Gardens 
are among the other 
impressive sites you can 
see in this complex. 
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Franz Kafka, Rainer Maria Rilke ve Milan Kundera de dâhil 
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SAAT
Eski Belediye Sarayı, 1338’de 

inşa edilmiş. 1410’da ise 
binaya bir saat kulesi ve 

Astronomik Saat eklenmiş. 
Saray, 1905-1910 yılları 
arasında ise bakım görüp 

bugünkü halini almış. Oldukça 
etkileyici olan saat şöyle 
çalışıyor: Her saat başı, 

ölümü temsil eden iskelet 
figürü küçük bir çanı çalmaya 
başlıyor, ardından altın renkli 
bir horoz figürünün altındaki 

iki pencere açılıyor ve 12 
Havari’yi temsil eden bir grup 

heykelcik, 45 saniye süren 
bir geçit töreni yapıyor. Saat 
kulesinin etrafında bulunan 

küçücük heykelcikler de kibir, 
ölüm, hayat ve şehvet gibi 

çeşitli anlamlar taşıyor. 

The Old Town Hall was built in 
1338. In 1410, a clock tower 
and the Astronomical Clock 
was added to it. The palace 
was restored in 1905-1910 

and has taken its current 
shape. Pretty impressive, 

the clock works as such: On 
the hour, the skeleton figure 

representing death starts 
to ring a small bell and then 

the two shutters below a 
golden rooster figure open up 

and and a group of statues 
personifying the 12 Apostles 
make a parade that lasts 45 

seconds. The small statuettes 
around the tower represent 

various things such as vanity, 
death, life and lust. 
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Tarih boyunca farklı 
uygarlıklara ev sahipliği 
yapan, günümüzde ise 
yenilikçi restoranlarıyla 

ivme kazanan Prag’da bölge 
mutfağının çeşitliliğini 

görmek mümkün. Bir Macar 
yemeği olan, et ve soğan 
yahnisi gulaş, kızarmış 

peynir smazeny syr, içine 
meyve parçaları konulan 

ve bir tür mantı olan 
knedliky, patates püresiyle 

servis edilen ve bir çeşit 
biber dolması olan Plnena 

Paprika, şinitzele benzeyen 
zirek ve zirek’in mantarlı 
hali smazeny zampiony 
tadabileceğiniz lezzetler 

arasında. Prag sokaklarında 
sıkça görebileceğiniz, 

hamurun tarçın ve şekerle 
kaplanmasından oluşan 
ve şişlere takılıp pişirilen 
meşhur tatlı Trdelnik’i de 

deneyebilirsiniz. 

Czech Culinary 
Delights

Hosting various 
civilisations throughout 
history, and picking up 

steam with its innovative 
restaurants in our day, 

Prague offers the culinary 
spectrum of the region. 

Gulash, a Hungarian dish 
of meat and onion stew; 

smazeny syr, the fried 
cheese; knedliky, a sort of 
a dumpling with a stuffing 
of various pieces of fruit; 
Plnena Paprika, a sort of 

pepper stuffing which 
is served with potatoes 

puree; zirek, which 
resembles schnitzel, and 

smazeny zampiony, which 
can be considered as 

schnitzel with mushrooms 
are among the delicacies 

you can taste. And Trdelnik, 
the famous dessert which 
you can often see on the 
streets of Prague, made 
by skewering dough and 
coating it with cinnamon 
and sugar are among the 
things you can give a try.

üzerinde 17 köprü daha var ama Karl Köprüsü 

ě

ě

A City From Which a River Runs Through 

ě

Mě

Trdelnik
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
EDREMİT’e haftanın HER günü her şey 
dâhil 149,99 TL’den başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.

You can fly to EDREMİT from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights; 
all-inclusive prices start at 149,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan EDREMİT’e 
vergi ve ek ücretler hariç 
4400 BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

You can fly to EDREMİT from 
İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport by using 4400 
BOLPOINTS, excluding taxes 
and charges.

4400 
BOLPUAN
BOLPOINTS

Burhaniye’ye 
Övgü

 YAZI / TEXT:  MERT OFLUOĞLU
FOTOĞRAFLAR / PHOTOGRAPHS: SABRİYE ÇELİK UĞUZ

st
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K
uzey Ege’de Ekim sonu… Yaz çoktan 

Burhaniye’de Sonbahar

E

Autumn in Burhaniye

SEYAHAT /  Travel

One speciality of the 
festival organised for 
the first time was the 
donating of saplings 
to help increase green 
areas that will be named 
after Adramytteion. 
During the festival, books 
were also donated to 
support the children in 
villages.
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Altın sarısı kumu ve birbirinden 
güzel plajlarıyla tatilcilerin 

yaz aylarında Ege’deki 
uğrak yerlerinden biri olan 
Burhaniye, aynı zamanda 
dağlarla çevrili konumu ve 
yüksek oksijen oranıyla da 
öne çıkan bir bölge. Türk 

İslam mimarisinde önemli 
bir yeri olan Şahinler Köy 

Camii ve Ağacık Camii, doğa 
ve bereket inancının simgesi 
olan Kaya Sunakları, berrak 

suları ve plajıyla ünlenen Ören 
ve zeytinliklerle kaplı Pelitköy, 
bölgede görülebilecek yerler 

arasında. 

One of the stops of 
holidaymakers in the Aegean 

with its golden sands and 
beautiful beaches, Burhaniye 

is a region that also comes 
to the fore with its location, 

as a place surrounded by 
mountains, and also its high 

rate of oxygen. Having an 
important place in the Turkish 
Islamic architecture, Şahinler 

Village Mosque and Ağacık 
Mosque; Ören which has 

made a name for itself for 
the Rock Altars, which are the 
symbols of the belief focused 

on nature and abundance; 
its clear waters and beaches, 

and Pelitköy covered with olive 
groves are among the places 

to see in the region. 
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Mevlânâ Müzesi / Mawlana Museum

KONYA’DA
Vuslat Vakti

The words of the great mystic Mawlana Jalal 

to know Konya on the trails of Mawlana on 
the 746th

Time of the Union in 
KONYA 

 YAZI / TEXT:  ASLI BORA 
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
KONYA’ya haftanın HER günü her şey dâhil 
119,99 TL’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to KONYA from İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport with Pegasus’ DAILY flights; all-inclusive 
prices start at 119,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan KONYA’ya 
vergi ve ek ücretler hariç 
3000 BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

You can fly to KONYA from 
İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport by using 3000 
BOLPOINTS, excluding taxes 
and charges.

3000 
BOLPUAN
BOLPOINTS
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A
nadolu’nun tam orta yerinde, zengin 

Kknown in Antiquity as Ikonion, dates 

17

SEYAHAT /  Travel

Called Shab-i Arus, “the Night of 
Union” is one of the best times to be 
introduced to the teachings of Mawlana 
and to explore Konya on his trails. 
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ve türbe olan müze, Mevlânâ ve Mevlevilikle 

ā ī ā āvū

SEYAHAT /  Travel
Alaeddin Tepesi / Hill
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Zengin Tarih

Rich History
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The capital of Bosnia Herzegovina which lies along the Banks 
of Miljacka River, Sarajevo not only preserves the daintiness 
of an Ottoman village with its inns, indoor marketplaces and 
mosques, but also features all the elegance of Central Europe 
with the structures of the House of Habsburgs. With its spirit 
that encapsulates various cultural traditions, lively street life and 
striking architectural components, in Sarajevo the East and the 
West are in accord. 

ON THE SLOPES O F  T H E D I N AR I C ALP S

SARAJEVO

SARAYBOSNA 
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
SARAYBOSNA’ya haftanın HER günü her şey 
dâhil 49,99 USD’den başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.

You can fly to SARAJEVO from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights;  
all-inclusive prices start at 49,99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

Ünlü Köprü
Dört kemerli Latin Köprüsü, tipik 

bir Osmanlı eseri. Bu köprüyü 
tarih kitaplarından iyi tanıyoruz: 
I. Dünya Savaşı’nın başlamasına 

sebep olan ve tarihin seyrini 
değiştiren Avusturya-

Macaristan veliahtı Arşidük 
Franz Ferdinand suikastı burada 

gerçekleşmiş.

The Famous Bridge
The four arched Latin Bridge is a 

typical Ottoman artefact. We know 
this bridge from history books: The 

assassination of the Archduke Franz 
Ferdinand, the heir presumptive to 

the Austro-Hungarian throne, which 
changed the course of history by 

leading to the outbreak of WWI, had 
taken place here.

Anadolu’dan  

Saraybosna’nın en dikkat 
çekici bölgesi, Stari Grad yani 
Eski Kent; Eski Kentin kalbi ise 

Başçarşı. Etrafında güvercinlerin 
uçuştuğu çeşmesi, ahşap ev ve 

dükkânlarıyla Başçarşı, sanki 
Anadolu’dan bir köşeyi  

andırıyor.  

A Corner from 
Anatolia

The most interesting place in 
Sarajevo is the Stari Grad, a.k.a. 
The Old Town. The heart of the 
Old Town is Başçarşı. With its 
fountain over which pigeons 

fly, wooden houses and shops, 
Başçarşı resembles a corner in 

Anatolia.  

 
Gezinti

Başçarşı’nın ünlü yapıları arasında 
Saat Kulesi, Bursa Bezisteni isimli 
kapalı pazar ve koca bir ıhlamur 
ağacının gölgelendirdiği Moriça 

Han bulunuyor. 16. yüzyılda 
Rüstem Paşa tarafından yaptırılan 
Bezisten, günümüzde Saraybosna 

Müzesi olarak hizmet veriyor.

Among the famous buildings of 
Başçarşı are the Clock Tower, 

the indoor bazaar called Bursa 
Bezisteni and Moriça Han in the 

shade of a giant linden tree. 
Built in the 16th Century by 
Rüstem Pasha, the Bezisten 
serves as Sarajevo Museum 

today.
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Ne Yemeli?
Saraybosna’da her damak tadına 

uygun lezzet mevcut. Ünlü Boşnak 
böreğinin patatesliden kabaklıya, 

ıspanaklıdan kıymalıya pek çok çeşidini 
bulabilirsiniz. Bölgenin bir diğer 

meşhur yemeği, ince bir pide ekmeği 
arasındaki köfteden oluşan cevapi. 
Türk kahvesi ise hemen her yerde 

şekersiz pişiriliyor.

What To Eat?
In Sarajevo, there are delicacies that 

appeal to all kinds of tastes. You can find all 
sorts of the Boshnak bourek with different 
fillings ranging from potatoes to courgette, 
spinach to ground meat. One other famous 
dish is cevapi, which actually is a meatball 
that is placed in between two thin layers 

of pide bread. And Turkish coffee is cooked 
without sugar almost everywhere.
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Ulusal Hazine
Kentin en dikkat çekici yapılarından 

Vijećnica, Avusturya-Macaristan 
hâkimiyetinden kalma bir kültür 
mirası. Belediye sarayı ve ulusal 

kütüphane olarak kullanılan yapının 
koleksiyonunun yüzde 90’ı Bosna 
Savaşı’nda kül olmuş. Önemli bir 
restorasyon geçiren yapı 2014’te 

yeniden açıldı.

National Treasure
One of the most interesting structures in 
the city, Vijećnica is a cultural asset that 
is the remnant of the Austro-Hungarian 

reign. 90% of the collection of the 
building, that served as a town hall and 
national library, had turned into ashes 

during the Bosnian War. Following a 
substantial restoration the building was 
brought to service once again in 2014.

Yüzyıllarca Osmanlı hâkimiyetinde 
kalan Saraybosna’nın sembolleri 

arasında camiler de yer alıyor. 
Kanuni Sultan Süleyman 

döneminde yapılan ve halen çıplak 
sesle ezan okunan Gazi Hüsrev 

Bey Camii, kubbesi, kaligrafileri ve 
süslemeleriyle zarafetini  

koruyor. 

Ottoman Heritage
Among the landmarks of Sarajevo, 

which remained under Ottoman rule 
for centuries, there also are mosques. 

Constructed during the reign of Suleiman 
the Magnificent, the Gazi Hüsrev Bey 
Mosque, from which the call to prayer 

is still performed without microphones, 
conserves all its elegance with its dome, 

calligraphies and ornaments. 

 
Arda Kalan

İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar ve 
Soykırım Müzesi’nde sergilenen 

eşya, mektup ve fotoğraflar Bosna 
Savaşı’nın acılarını; Savaş Çocukluğu 

Müzesi’nin koleksiyonu ise savaş 
zamanında çocuk olmanın ne kadar 

yıkıcı bir tecrübe olduğunu gözler 
önüne seriyor.

Remnants 
of the War

As the belongings, letters and photos 
on display at the Museum of Crimes 

Against Humanity and Genocide takes 
the lid off the suffering inflicted during 

the Bosnian War; the War Childhood 
Museum’s collection lays bare what a 
destructive experience it was to be a 

child during the time of war.
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TIPS FOR A BETTER LIVING

AN AUTISTIC CHILD CAN BE REBORN WITH EARLY DIAGNOSIS AND TRAINING
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Hearsay Recipes

“Good Food is Made at Home”

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: HANDE ÇETİN ONGUN

Lifestyle

Kitabınızın giriş yazısında diyorsunuz ki “İyi yemek evde yapılır”. Çok 
uzun zaman lokanta işletmiş biri olarak ev yemeğine vurgu yapmanızın 
sebebi nedir?

In the preface of your book you say, “Good food is made at home”. As 
someone who ran a restaurant for a very long time, why do you put 
emphasis on homemade food?

Lifestyle
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“Kuzey Ege’yi dünya 

“I want to get North Aegean tagged on the 
world gastronomy map. Of course, it is not 
possible for me to do it on my own but one has 
to start somewhere!”

Lokantacılık yaptığınız 20 yıl boyunca yemek 
alışkanlıklarımızda nelerin değiştiğini gözlemlediniz?

Kitabınız, bloğunuzdaki yazıların bir derlemesi. 
Yazılarınızdan bir kitap oluşturma fikri nasıl ortaya çıktı?

Bu kitabı okumak, sizin günlüğünüzü okumak gibi ve o 
gün güzel bir şey yediyseniz gününüzün de güzel geçtiği 
hissiyatına kapılıyorsunuz…

Within the 20 years you ran a restaurant, what changed 
in our eating habits, according to your observations?
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SEMT ESNAFINI 
TANIYIN

“Semtinizdeki esnaftan 
alışveriş etmeye özen 
gösterirseniz, o esnaf 
bir süre sonra almak 

istediğiniz bir ürün için 
‘Abla, bu sana gelmez’ 
diye uyarmaya başlar. 

Esnafla ilişki kurmaktan 
sakınıyoruz. Esnafla ilişki 

kurarsanız esnaf da size iyi 
ürün verir ve kendi hayatını 
sürdürmeye devam edebilir. 
Onların da bize ihtiyacı var.” 

GET TO KNOW THE 
TRADERS IN YOUR 

LOCALITY
“If you take care to 

shop from the traders 
in your neighbourhood, 
they would later start 

to warn you, “Mam, that 
would not cut it for you” 
for a product you want 
to get. We are avoiding 

establishing contact 
with the traders. If you 
establish bonds with 

them, they would give you 
good stuff and continue to 
lead their own lives. They 

also need us.” 

Lokantanız Kantin’i “Yeni İstanbul Mutfağı” olarak 
konumlandırmıştınız. Kitabınız için de bu mutfağın 
rehberi denebilir mi?

İki yıl önce lokantanızı kapatıp Ayvalık’a taşınma kararı 
aldınız. Burada neler yapıyorsunuz?

Cooks Grove’da ne gibi atölyeler düzenleniyor?

Your book is a medley of your blog. How did the idea to 
form a book from your writings came about?

Reading this book, is like reading your diary and one 
gets the impression that your day goes well if you eat 
something good that day …

You have positioned your restaurant Kantin as  “New 
Istanbul Cuisine”. Can we say that your book is, in a 
sense, a guide for it?
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“Ailemin iki tarafı için 
de yemek ve sofra çok 

önemli olduğu için, ortak 
aile hatıralarımızın çoğu 

yemek üstüne. Bu yüzden 
de kitabımı ‘aile sofralarına 

ve o sofraları kuran 
kadınlara’ ithaf ettim. Ben 

o sofralarda büyüdüm. 
Bugün profesyonel olarak 

iyi yemek pişirebiliyorsam o 
sofralar sayesindedir.” 

FAMILY TABLES
“Considering that food 

and table were very 
important for both sides 
of my family, most of our 
common memories are 
related to food. That is 

why, I dedicated my book 
‘to family tables and the 
women who set them’. I 
grew up at those tables. 

If I can cook well as a 
professional today, it is 
thanks to those tables.”

Two years ago you decided to shut down your restaurant 
and move to Ayvalık. What are you doing here?

What sorts of workshops are held in Cooks Grove?

nt

Lifestyle

Kulaktan Dolma Tarifler, 

Hearsay Recipes
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Y
ENİ YIL, YENİ BİR HAYATIN 
BAŞLANGICI OLMALI, ÇOK 
MUTLU KARŞILANMALI 
Kİ TÜM YIL ÖYLE GEÇSİN. 

İŞTE BU YÜZDEN YILBAŞI GECESİ 
HERKES ÇOK GÜZEL OLMAK VE 
BEĞENDİĞİ KIYAFETLE RAHATÇA 
SALINMAK İSTİYOR. SİZ DE BU 
HAYALİNİZ İÇİN HERHANGİ 
BİR ENGELİNİZİN OLMASINI 
İSTEMİYORSANIZ BİR AN ÖNCE 
HAREKETE GEÇİN. HAYAT KISA VE 
VAKİT DEĞERLİ…

VÜCUT ŞEKİLLENDİRMENİN 
OLMAZSA OLMAZI O BÖLGEDEKİ YAĞ 
HÜCRELERİNDEN KALICI OLARAK 
KURTULMAK. “SİMİT” DEDİĞİMİZ, 
PANTOLONLARIN ÜZERİNE BİNEREK 
CANINIZI SIKAN BEL-GÖBEK 
BANDINIZA, JİNEKOMASTİNİZE 
(ERKEKTE MEME YAĞLANMASI), 
ŞEKLİNDEN VE KALINLIĞINDAN 
RAHATSIZ OLDUĞUNUZ BACAK VE 
KOLLARINIZA, ÇENE OVALİNİZİ 
BOZAN GIDINIZA 3D LAZER LİPOLİZ 
YAPTIRABİLİR VE HAYATINIZI 
KEYİFLİ HALE GETİREBİLİRSİNİZ. 
BÖYLECE 2020’Yİ HAYAL 
ETTİĞİNİZ YENİ VÜCUDUNUZLA 
KARŞILAYABİLİRSİNİZ. UNUTMAYIN, 
ZAMAN ÇOK HIZLI GEÇİYOR.

Vücut şekillendirme alanının önde gelen 
isimlerden Estetik ve Plastik Cerrahi 
Uzmanı Opr. Dr Arif Eroğlu ve Medikal 
Estetik Hekimi Dr. Nüket Eroğlu ile yeni 
bir yıl için yapılan hazırlıkları konuştuk.
 
Alanınızın ünlü hekimleri olarak 
2020’ye “Merhaba” derken ne 
önerirsiniz?
Hepimiz yılbaşı gecesi kendimizi 
beğendiğimiz elbise içinde daha fit, bakımlı 
ve çok daha güzel görmek isteriz. Vücudun 
güzel bir şeklinin olması bir elbisenin 
üzerinizde güzel durmasını sağlar. Eğer 
şekil bozukluğu varsa hızlıca 3D lazer 
lipoliz ile vücudunuzu şekillendirmeyi 
öneriyoruz. 

3D lazer lipoliz vücut şekillendirmede 
çok etkili olan yöntemler arasında. 
Nasıl uygulanır ve hangi bölgelere etki 
eder?
İnce kanüllerle cerrahiye gerek kalmadan 
yağların lazer ile eritilerek alınması, 
ardından cildin ultrason ve radyofrekans 
ile gerilmesi ve sıkılaştırılmasıdır. Bölgesel 
yağ fazlalığı olan her bölgeye uygulanabilir. 

Spor ile yağlar kasa dönebilir mi?
Spor şekil için değil sağlık için yapılır. 
Hiçbir doku herhangi bir yöntemle 
bir diğerine dönüşemez. Yağlar kasa 
dönüşmez. Bu yüzden bilinçli pilates ve 
fitness hocaları, personel trainerlar ya da 
spor eğitmenleri kaslarını göstermek için 
öncelikle yağlarından kurtuluyor. Ciddi 
bir profesyonel sporcu grubuna da 3D 
lazer lipoliz uyguladık. Bel bandı gitmeden 
karın kasları görünmüyor ne yazık ki. 
Erkeklerde ise jinekomastik olarak 
tanımladığımız yağlı bir meme veya gögüs 

HAYAL ETTİĞİNİZ VÜCUT İLE YENİ YILA KEYİFLE GİRİN!  
UNUTMAYIN EN DEĞERLİ YATIRIM KENDİNİZE YAPTIĞINIZ YATIRIM,  

ÇÜNKÜ EN DEĞERLİ SİZSİNİZ! 

3D LAZER LİPOLİZ SİZİN KENDİNİZE  
2020 HEDİYENİZ OLSUN!
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kasları sporla iyice şişirildiğinde daha 
büyük ve kadınsı bir görünüm ortaya 
çıkıyor. Şekil değiştirme amaçlı spor 
yapıldığında alttaki kaslar şiştiğinden 
daha memeli ve göbekli bir görüntü 
oluşuyor. Gıdı da aynı şekilde sporla 
değişmiyor. Fit bir görünüm için öncelikle 
bel-göbek bandı ile bacak ve basendeki 
yağ dokusundan kurtulmak gerekiyor. 
Aksi takdirde şekil bozukluğu varken 
yoğun bir şekilde spor yapılarak kaslar 
iyice şişirilse de şekilsel problemler 
içinden çıkılmaz bir hâl alıyor.

Diyet yaparak belli bir bölgedeki 
kilolardan kurtulabilir miyiz?
Diyet sadece fazlalığa yönelik şeklin 
küçülmesini sağlar ve önemli bir değişim 
yaratmaz.
İri elma daha küçük bir elma olabilir 
ama muza dönüşemez. Bel-göbek 
bandı irileşmiş dümdüz bir vücuttan 
zayıflayarak çay bardağına benzer bir 
kavis oluşturmak mümkün değil. Aksine 
vücuda şekil verme telaşıyla düşük 
kalorili diyetlere girilince cilt kalitesi 
geri dönüşümsüz olarak bozulur. Cilt 
elastikiyetini yitirir, sallanır, çatlar ve 
sonuçta da vücut şekli değişmez. 

3D lazer lipoliz nasıl çalışır?
3D lazer lipolizde bölgesel yağ 
fazlalıklarına sırasıyla üç aşamalı bir 
sistem uygulanıyor. Yağ hücrelerini 
patlatmak için iki ayrı dalga boyuna 
sahip bir lazer (SMART), ardından 
cildi germek ve selülitleri gidermek 
için ultrason (VASER) ve son olarak da 
radyofrekans uygulanıyor. Bu sayede 
yağlar yok olurken cilt germe etkinliği 
de maksimuma çıkarılıyor. Uygulama 
sonrası cilt daha sıkı ve pürüzsüz 
görünüyor.
 
Hangi bölgelere uygulanıyor?
Bel-göbek, sırt, bacak içi, popo altı, diz içleri, 
basen, bacağın ön yüzü, kollar ve gıdıya 
uygulanıyor. Erkeklerde ise en çok bel ve 
göbek bandına uygulanıyor. Bu işlemleri 
gıdı ve jinekomasti uygulamaları takip 
ediyor. Özellikle kadınlarda bacak içi, kol içi 
ve gıdı gibi deri sarkmalarının çok olduğu 
bölgelerde ekstra cilt germe etkisinden 
dolayı da son derece etkili.

Alınan yağlar dolgu olarak 
kullanılabiliyor mu?
Su basıncı ile yağ hücrelerini yıkayarak, 
özel bir sistem sayesinde elde edilen bu 
doğal yağ hücreleri meme, kalça ve yüzde 
kullanılabiliyor. İri selülit çukurları da 
doldurulup deriye daha düz ve parlak 
bir görünüm verilmesi sağlanıyor. Bu 
sayede belimizdeki ya da basenimizdeki 
istemediğimiz yağ hücreleri ile düz ve 
hacimsiz bir kalça, “Brezilya poposu”na 
dönüşebiliyor. Tamamen kendi yağ 
hücrelerimiz kullanıldığı için alerji riski 
de olmuyor. Yüksek oranda bir kalıcılık 
söz konusu. Bu doğal yağlar aynı zamanda 
memede doğal bir silikon alternatifi 
ve kalçaları dolgunlaştırmada da en iyi 
seçenek.

Klasik liposuction’dan farkı nedir?
Klasik liposuction, ucu keskin kanüllerle 
katı yağ dokusunun rendelenmesidir. 
3D lazer lipolizde ise kanüller saç teli 
inceliğindedir, yağlar eritilerek alındığı 
için portakal kabuğu gibi pütürlü bir deri 
görüntüsü ve dalgalanma olmaz. Bir yan 
etki sözkonusu değildir. İzler belli olmaz. 
Cerrahi kesi yoktur. Liposuction’ın 
aksine deri önceki haline göre çok daha 
gergin, sıkı ve pürüzsüzdür.

İyileşme süreci nasıldır?
Çok hızlı. Gündelik hayata hemen 
dönülebiliyor. Uygulama bölgesi çok 
büyükse birkaç gün dinlenmek de tercih 
edilebilir. 

Riskleri nedir?
Uygulama bölgesinde görülen hafif bir 
morluk ve ödem dışında hiçbir yan etkisi 
yok. Bunlar da tamamen geçici.

Sonuç hemen görülür mü?
Sonuç anında görülüyor. 2-3 ay 
zarfında ödemin tamamen gitmesi ve 
derinin sıkılaşmasıyla sonuç daha net 
görülebiliyor. 

Uygulama sonrasında nelere dikkat 
etmek gerekir?
Bir hafta korse kullanımı dışında 
dikkat edilmesi gereken özel bir 
durum yok. Sonrasında pansuman 
gerekmiyor. 

Etki kalıcı mıdır? Kilo alınca vücudun 
şekli tekrar bozulur mu?
Yağ hücresinin sayısı azaltıldığı için yeni 
oluşturulan şekil kalıcı. Kilo alınırsa genel 
bir kalınlaşma olur fakat şekil bozulmaz.

Yaş sınırı var mı?
Ergenlik sonrası yapılabiliyor. Özellikle 
bu yaş grubunda erkeklerde jinekomasti 
(meme büyümesi), genç kadınlarda ise 
basen, en sık işlemin yapıldığı iki bölge. 
İşlem bölgesel yağ fazlalığı olan her 
bölgeye yapılabilir. Bu yaş grubunda cinsel 
kimlik ve özgüven çok önemli olduğu 
için ergenlerin vücudunu kapatması 
ve sosyal olarak arka plana çekilmesi 
gibi oluşabilecek negatif tepkilerin 
de kaybolduğu gözlemlenmektedir. 
Orta ve ileri yaşta ise vücudun şeklini 
bozan, yağlanmanın olduğu her bölgeye 
uygulanabilir. 

Kişileri ileri yaş grubunda ortaya çıkan 
hastalıklardan korur mu?
Bel-göbek hattı kadınlarda 88 cm, 
erkeklerde 102 cm’nin üzerindeyse Tip II 
Diyabet, metabolik sendrom, hipertansiyon 
ve solunum sistemi hastalıkları için ciddi 
bir risk oluşur. Bu bölgedeki yağın alınması 
iç organlar üzerindeki basıyı kaldırarak bu 
organların çalışmasının normale dönmesini 
sağlar. Ayakkabısını bile bağlamakta güçlük 
çeken, nefes almakta zorlanan ileri yaştaki 
göbekli hastalara öncelikle bu yükten 
kurtulmaları, sonrasında diyet ve sporla 
vücutlarının şekillenmesini ve sağlıklarını 
korumalarını tavsiye ediyoruz. Bel-göbek 
yağlanmasıyla ağır bir spor temposuna 
girmek demek kalp krizine davetiye 
çıkarmak demek. 

de 

i 

MEDİKAL ESTETİK HEKİMİ DR. NÜKET EROĞLU
ESTETİK VE PLASTİK CERRAHİ UZMANI OPR. DR. ARİF EROĞLU 
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An Autistic Child Can Be Reborn with Early Diagnosis and Training

Lifestyle
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O

Otizmin Belirtilerine Dikkat!

A

Otizmli bireylerin topluma 

In order to reintroduce autistic individuals 
to society, to let them lead their lives as 
independent individuals, the main factor is 
early diagnosis and continuous and intense 
special education.
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Lifestyle

VAKFI
*Otizmli çocukları erken 
tanı ve eğitimle topluma 
kazandırmak amacıyla 

2003 yılında kurulan Tohum 
Otizm Vakfı çatısı altında, 

Türkiye’de 16 yılda 462.936 
otizmli çocuk ve ailenin 
hayatında fark yarattık. 

*Türkiye’de gerek 
öğretmenlerin eğitiminde 
gerekse anne-babaların 

eğitimindeki eksikliklerden 
yola çıkarak dileyen 

herkesin ülkenin herhangi 
bir yerinden ücretsiz 
olarak ulaşabileceği, 

32.569 kullanıcısı olan 
Otizm Eğitim Portalı’nı 

(tohumotizmportali.org) 
yayına açtık.

*Türkiye’de ilk defa otizmli 
çocukların eğitimi için 
yazılımlar geliştirdik ve 

ilk Türkçe uygulama olan 
Tohum 1 & Tohum 2, 

Kavram Öğretimi ve Dinle 
Anla tablet uygulamalarını 
ücretsiz olarak kullanıma 

sunduk.

VAKFI
* Under the roof of  Tohum 

Autism Foundation 
founded in 2003 with the 
aim to integrate autistic 
children to the society, 

with early diagnosis and 
education, we have created 
a difference in the lives of 
462.936 autistic children 

and their families in 16 
years. 

* In Turkey, setting out 
from the inadequacies in 

both teachers’ and parents’ 
education, we have 

brought into service the 
Autism Education Portal 
(tohumotizmportali.org) 
which everyone from all 

over the country can freely 
access and now it has 

32.569 users.

* Breaking ground in 
Turkey, we developed 

software for the training 
of autistic children and 
offered free of charge, 
the first Turkish tablet 

applications of this sort 
namely Tohum 1 & Tohum 

2, Concept Teaching, Listen 
and Tell.
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üretken bireyler haline gelmelerine olanak 

Autism is Becoming More Common
Autism is fast becoming more commonly 

Unfortunately there aren’t any reliable statistics for 

we  make by taking the 1 in each 59 children ratio 
acknowledged in the world as a benchmark, we can 

for autism is early diagnosis, followed by continuous 

of the children that get the right training in the 
required intensity thanks to early diagnosis, 

continues to work in all its might with the aim to 
reintroduce the children to the families and social 
life, thanks to early diagnosis and education, and 

Lifestyle



Yanlış bilinenin aksine, varis 

ve kılcal damar bozukluğu 

tamamen tedavi edilebilen 

hastalıklardır, ancak sadece 

kozmetik bir bozukluk değildir. 

daha sağlıklı hem de ekonomik olacaktır.

Ankara Varis
Varis hastalığı ve kılcal damar bozukluklarını 
sadece kozmetik bir bozukluk olarak 
değerlendirmiyor. Varis ciddi bir sağlık 
sorunudur. Tedavisi eğer düzgün olarak 
yapılırsa zaten ortaya çıkan sonuç kozmetik tam 
düzelmedir. 

Varis tedavisinde hızlı sonuç diye bir kavram 
yoktur.
Hastaların büyük bir çoğunluğu kozmetik 
kaygılarla hemen sonuç elde etme arzusuyla 
müracaat ediyorlar. Durum böyle olunca, elbette 
ki bu tür hizmet sunan yerlerde yaptırılan 
işlemler hasta açısından hem maddi, hem de 
geri dönüşümü zor hasarlarla sonuçlanıyor. Varis 
tedavisinde hızlı sonuç diye bir kavram yoktur. 
Hele de hasta kozmetiği ön planda tutuyorsa. İç 
venöz sistemi sağlam olan sadece dış görüntü 
bozukluğu olan hastaların tam kozmetik 
düzelmesi yaklaşık bir, bir buçuk ayda gerçekleşir. 
Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın ister 
köpük, ister lazer, ister termokoagülasyon veya 
radyofrekans ciltte oluşturduğu reaksiyon, ödem, 
hafif kabuklanma veya siluet görüntüsünün 
tamamen düzelmesi üç dört haftadan başlar. Varis 
tedavisinin tekrarladığına dair söylenenler, ya 
da oldukları aceleci tedavilerin kötü sonuçlarını 
anlatan kişiler kendilerini sadece maliyetine veya 
çabukluğuna bakarak deneyimsiz ellere teslim 
eden kişilerdir. Bu uygunsuz yerlerde düzeltme 
yaptıran kişilerin sonu hüsran ve zarardır. Varis 
tedavisi tablo yapmaya benzer deneyim ve 
sabır gerektirir. Kullanılan malzeme kalitesi ve 
uygulayan kişinin yetkinliğidir sonucu belirleyen.

Varis, tedavi sonrası tekrarlayan bir rahatsızlık 
değildir

Varis, kalp ve damar cerrahisinin bir hastalığıdır. 
Hastalığının çaresini bu dal hekimlerinde arayan, 

düzgün malzemelerle çalışan, stratejisi düzgün hizmet 
sunan kalp ve damar cerrahlarının gerçekleştirdiği varis 

tedavisi ve kozmetik düzeltmeleri kesinlikle tekrarlamaz. Varis 
tedavisinin memnuniyet ve sonuç kısmını, uygulanan tedavi 
stratejisi, kullanılan teknik yöntem ve en önemlisi tedaviyi 
uygulayan hekim belirler.

Kirli kan damarı haritalaması
Bacaklarda kozmetik bozukluğa ve şikâyetlere yol açan varis 
hastalığının tedavisinin planlanmasında “kirli kan damarı 
haritalaması” yapılması son derece önemlidir. Görüntü ve 
oluşum şekli olarak her varis aynı değildir, dolayısıyla tedavileri 
de farklıdır. Bu hastalığa ait patolojinin tespit edilmesi için venöz 
doppler ultrasonografiyle kirli kan damarı haritalaması yapılarak 
tedaviye başlanılması doğru olanıdır. Sadece görüntüyü yok etme 
odaklı başlatılan varis tedavileri birkaç ay içerisinde ortadan 
kaldırılmayan asıl patoloji nedeniyle yeniden hortlayacaktır. Daha 

fazla, ağrılı olarak kapatılan yerlerin dışında başka yerlerden 
geri döner. Sonrasında yapılacak düzeltme işlemlerinin maliyet 

ve çapı genişler, geri dönüşüm şansı ise azalır.

Her hastaya lazer,  radyofrekans veya mikrocerrahi 
olmaz.

Her varis hastalığına aynı tedavi yöntemi 
uygulanamaz. Her hastaya lazer, her hastaya 

radyofrekans ya da mikrocerrahi olmaz. 
Tedavi edilecek varis hastasına yapılan 
kirli kan damarı haritalaması sonrası 
uygulanacak tedavi şekli belirlenir.

Önce tedavi daha sonra kozmetik 
Varis tedavisi, lazer ve radyofrekans 

ağrısız kesiksiz damar içerisinden 
tedavilerinin de içerisinde olduğu çok 

geniş bir spektruma sahiptir. Seçilen tedavi 
yöntemiyle kişideki mevcut varis hastalık 

patolojisi ortadan kaldırdıktan sonra kozmetik 
düzeltmeye yönlenmesi, hasta açısından hem 

nomik olacaktır.daha sağlıklı hem de ekon
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ARALIK için burcunuz diyor ki...
Your horoscope for DECEMBER says that...

Jüpiter bu ay itibarıyla bir yıl boyunca sizi 
mesleki konularda destekleyecek bir konumda 
olacak. 12 Aralık dolunayında beklediğiniz bir 
haber gelebilir. Yakın çevrenizde bir hareketlilik 
söz konusu. 26 Aralık Güneş tutulması ise 
işinizdeki yeni bir gelişme ya da yeni bir kariyer 
planı açısından önemli. 

As of this month, Jüpiter will be in a position 
to back you up in professional matters for a 
whole year. You may get the news you were 
expecting to hear on the full moon on 12 
December. There is some hustle and bustle in 
your close quarters. The solar eclipse on 26 
December is important with regards to a new 
development at work or a new career plan. 

Ev almak, taşınmak, 
evlenmek, aile ve 
yuva kavramlarında 
ileriye dönük 
adımlar atmak… 
Jüpiter’in oğlak 
burcunda olması 
sizin açınızdan iyiye işaret. 
Bu dönem aynı zamanda aile 
ilişkilerinizi iyileştirmek açısından 
da güzel. 26 Aralık Güneş tutulması 
da bu konularda tetikleyici 
olacak. 12 Aralık dolunayı gelecek 
planlarınızı şekillendirebilir ve bir 
farkındalık yaratabilir. 

Buying a house, moving, getting 
married, taking forward looking 
steps regarding home and family… 
Jüpiter in Capricorn bodes well 
for you. This period is also good to 
improve your family relationships. 
The solar eclipse on 26 December 
may be triggering in this regard. 
The full moon on 12 December may 
shape your plans for the future and 
increase your awareness. 

Maddi girişimler ve yatırım gibi finansal 
konularda önümüzdeki bir yıl boyunca 
önünüze çeşitli fırsatlar çıkacak. Hatta 26 
Aralık Güneş tutulması da bu konudaki bir 
planı, gelişmeyi tetikleyebilir. Alacak verecek 
meseleleri gündeminizde olacak. 12 Aralık 
dolunayı da burcunuzda gerçekleşecek. 
Çabanızın fark edilmesi ve emeklerinizin 
sonucunu görmeniz zaman alacak. 

You will get various opportunities 
throughout next year when it comes to 
financial enterprises and investments. 
And the solar eclipse on 26 December may 
trigger a development, a plan with regards 
to that. Receivables and payables can be 
an item on the agenda. The full moon on 12 
December is in your sign. It will take time 
for your efforts to be taken notice of and for 
you to reap their rewards. 

Bu aydan itibaren maddi konularda 
rahatlayacaksınız. Geleni iyi değerlendirmek 
şart. Zira bu dönemde hem paranızın 
bereketi hem de harcama potansiyeliniz 
artacak. Yani geldiği gibi gidebilir. 26 Aralık 
Güneş tutulması da para kaynaklarınıza dair 
atılacak bir adımı tetikleyebilir. 12 Aralık 
dolunayı ikili ilişkilerde dengeyi kurmakta 
zorlanacağınıza işaret ediyor.

As of this month you will be relieved when 
it comes to finances. It is crucial to make 
good use of what you get.  For your expenses 
will increase in-tandem with the abundance 
you’ll receive. That is to say, as it has 
come, so it can go. The solar eclipse on 26 
December can trigger a step to be taken 
regarding your financial resources. The full 
moon on 12 December indicates that you 
may find it difficult to strike the balance in 
one-on-one relationships.

Önümüzdeki bir yıl boyunca yakın 
çevrenizdeki kişi sayısı artacak. 
Kardeşlerinizle birlikte yapacağınız yeni 
şeyler olabilir. Eğitim alanındaki bir fırsat, 
ticari girişim ya da kendinizi çok daha iyi 
ifade etmenize imkân tanıyan platformlar 
gündeme gelecek. 26 Aralık Güneş tutulması 
da bu açıdan tetikleyici. 12 Aralık dolunayı 
bir ödeme ya da alacak verecek meselesini 
gündeme getirecek. 

Throughout next year, your close circle will 
grow. You may embark on new endeavours 
with your siblings. An educational 
opportunity, commercial enterprise or 
platforms that give you a better chance to 
express yourself will be on the agenda. The 
solar eclipse on 26 December may act as 
a trigger in this regard. 
The full moon on 12 
December may bring 
forth a matter 
of payables and 
receivables. 

KOÇ I ARIES

TAURUS

SCORPIO

GEMINI

SAGITTARIUS

LIBRA

Önümüzdeki bir yıl boyunca yeni eğitimler 
alacak, kendinizi ve hayata bakış açınızı 
geliştirme fırsatlarıyla karşılaşacaksınız. 
Bunların dışında seyahate çıkmak konusunda da 
Jüpiter’in konumunun faydasını göreceksiniz. 
12 Aralık dolunayı ile birlikte elinize bir miktar 
para geçecek. Geleni verimli bir şekilde 
değerlendirmek önemli. 26 Aralık Güneş 
tutulması da Jüpiter’in desteğiyle birlikte size 
yeni ufuklar açabilecek gelişmeleri tetikleyecek.

Throughout next year you will get new trainings 
and have opportunities to improve your outlook 
on life. Besides these you will also reap the 
benefits of Jüpiter’s position when it comes to 
travelling. With the full 
moon on 12 December, 
you will receive a lump 
sum of money. It is 
important to make good 
use of what you get. 
The solar eclipse on 26 
December may trigger 
developments that may 
broaden your horizons 
with the support of 
Jüpiter.
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BURÇLAR
H o r o s c o p e

ARALIK için burcunuz diyor ki...
Your horoscope for DECEMBER says that...

Önümüzdeki bir yıl boyunca yeni görevler, iş 
ortamınızın değişmesi ve bu alanlarda yeni 
fırsatlarla karşılaşmanız söz konusu. Bu dönem 
aynı zamanda sağlıkla ilgili adımlar atmak, bu 
konuda iyi alışkanlıklar kazanmak için de iyi bir 
dönem. 26 Aralık Güneş tutulması da bu açıdan 
tetikleyici. 12 Aralık dolunayı sosyal çevrenizde 
yaşanacak bir çatışmayı gündeme getirebilir. 

Throughout next year you may come across 
new tasks, a change in your work environment 
and new opportunities in these areas. It is also 
a good time to take some action and to acquire 
good habits regarding your health. The solar 
eclipse on 26 December may act as a trigger for 
that. The full moon on 12 December can bring 
about a conflict in your social circle. 

İkili ilişkiler, evlilik ve bu konularda 
yakaladığınız dengeyle elde edeceğiniz yeni 
kazanımlar, Jüpiter’in konumuyla şekillenecek. 
Bekâr olanlar için evlilik, evli olanlar içinse 
eşleriyle alakalı gelişmeler bolca gündeme 
gelecek. Bu dönem iş ortaklıkları da kurulabilir. 
26 Aralık tutulması bu açıdan tetikleyici. 12 
Aralık dolunayı döneminde kendinizi izole 
etmeye ihtiyacınız var. 

One-on-one relations, marriage and the new 
gains you will reap with the balance you strike 
out regarding these matters, will take shape 
thanks to the position of Jüpiter. For singles, 
marriage, and for the coupled, developments 
regarding their spouse can often come forth. 
Business partnerships can be established in 
this period. The solar eclipse on 26 December 
is triggering in this regard. On the full moon on 
12 December you will need to isolate yourself. 

Önümüzdeki bir yıl boyunca içsel 
olarak olgunlaşacak, farkındalığınız 
artacak ve manevi açıdan da 
zenginleşeceksiniz. Jüpiter’in konumu 
içe dönme zamanlarına daha fazla 
ihtiyaç duymanızı sağlayabilir. Bu aynı 
zamanda korku ve kaygıları temizleme, 
kendinizle yüzleşme dönemi olabilir. 
Terapiler için ideal bir süreç. Güneş 
tutulması da bu açıdan tetikleyici. 12 
Aralık dolunayı bir ilişkinin çatışması 
olarak yaşanabilir.

Throughout next year, you may cut 
your wisdom teeth, and as your 
awareness rises, you may flourish 
spiritually. The position of Jüpiter may 
lead you to turn inwards more. This 
may also be a time for you to face 
your fears and expel your worries, and 
to have a face-off with yourself. It is 
the ideal time for therapies. The solar 
eclipse is triggering in regards to that. 
The full moon on 12 December may 
lead to a conflict in relationships.

Jüpiter bir yıl boyunca hayatınızda iyi 
gelişmelerin olmasını sağlayacak. Çocuk 
sahibi olma niyetiniz varsa bu açıdan uygun 
bir zamanlama olabilir. Çocuğunuzun 
hayatıyla ilgili güzel fırsatlar doğabilir ve 
iyi kararlar almanız söz konusu olabilir. Bir 
hobi edinebilir ya da kalbiniz boşsa yeni bir 
ilişkinin gündeme gelmesi mümkün olabilir. 
26 Aralık tutulması bu açıdan tetikleyici. 12 
Aralık dolunayı ise mesleki açıdan önemli.

Jüpiter will lead you to experience good 
developments in your life. If you want to 
have children, it can be a good time for that. 
You may get good opportunities regarding 
the life of your children and you may make 
good decisions. You can take up a hobby 
and if you are looking for love you may start 
a new relationship. 
The solar eclipse 
on 26 December 
may trigger that. 
The full moon on 
12 December is 
important with 
regards to your 
work.

Gelecek planlarınızı, ideallerinizi yeniden 
şekillendirmek konusunda Jüpiter’in 
konumundan destek alabilirsiniz. İş yerindeki 
kazancınız artabilir. Yeni birtakım sosyal 
çevrelere ya da gruplara, ekiplere dahil 
olabilir, bunların faydasını görebilirsiniz. 
26 Aralık Güneş tutulması da bu açıdan 
tetikleyici. 12 Aralık dolunayı ev ve aile 
konularında halledilmesi gereken meseleleri 
gündeme taşıyacak.

You can be supported by Jüpiter’s position 
when it comes to your plans for the future 
and reshaping your ideals. Your gains at 
work might increase. You may get involved 
in a new social circle, group or team, and 

reap the benefits of 
that. The solar eclipse 
on 26 December may 
act as a trigger when 
it comes to that. 
The full moon on 12 
December may bring 
forth matters that 
need to be taken care 
of regarding home 
and family.

CAPRICORN BALIK I PISCES

ASLAN I LEO

Jüpiter bu ay itibarıyla bir yıl boyunca 
burcunuzda olacak. 12 yılda bir yaşadığınız bu 
dönem, sizi her açıdan fırsatlara açık ve her 
zamankinden şanslı bir noktaya taşıyacak. 
Büyümek, genişlemek ve gelişmek konusunda 
girişimler gündeme gelebilir. 26 Aralık Güneş 
tutulması da buna hizmet edecek şekilde 
burcunuzda gerçekleşecek.

As of this month, Jüpiter will be in your sign for a 
whole year. This period that you experience once 
in 12 years, will take you to a point where you will 
be open to all sorts of opportunities and luckier 
than ever. Endeavours to grow, expand and 
develop can be on the agenda. The solar eclipse 
on 26 December in your sign may to serve to 
that end.

KOVA I AQUARIUS

YENGEÇ I CANCER
VIRGO
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PEGASUS AIRLINES SIGNS UP TO IATA’S ‘25BY2025’ PLEDGE

Pegasus’tan Haberler News
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PEGASUS AIRLINES 
SIGNS UP TO IATA’S ‘25BY2025’ PLEDGE
In line with Pegasus Airlines’ ongoing efforts to promote gender equality 

Ambassador’ with the mission to increase public awareness around the 

increase the gender balance between women and men in company sales 

PEGASUS HAVA YOLLARI, 
IATA’NIN “25BY2025” 

HABER / News
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Women in Sales (WiS) Platformu Eş Başkanları 
Güliz Öztürk ve Ergün Güler, satış dünyasında 
kadının yerini ve geleceğini anlatıyor.

Ergün Güler (E.G.): Women in Sales 
platformunu doğru anlamak için öncelikle 
Sales Network topluluk yapısını paylaşmamız 
gerekiyor. Sales Network, 2016 yılı Ekim 
ayında “satış dünyasını markalaştırmak” üzere 
çıktığımız yolculuğumuzun ismi. Gençlerin, 
kadınların satış mesleğini tercih etmelerini 
sağlamayı ve satışın renkli, hareketli dünyasını 
adaylara anlatmayı amaçlıyoruz. Ayrıca kanal ve 
süreç bazında dijitalleşen satış fonksiyonlarının 
şirketlerde doğru şekilde konumlandırılmasına 
liderlik etmek istiyoruz.
Bu hedefleri gerçekleştirirken de topluluk 
bünyesinde çeşitli platformlar kurduk. CSO 
Club ile satış liderlerini bir araya getirirken, 
Sales Career İnsan Kaynakları ve Üniversiteler 
Kulübü ile öğrencilere, yeni mezun adaylara 
dokunuyoruz. Benim de kişisel olarak en çok 
destek verdiğim bir diğer platformumuz ise 
Women in Sales. 

Güliz Öztürk (G.Ö.): Women in Sales, satış 
dünyasında cinsiyet eşitliğini ve dengeyi 
savunan, gönüllülük esasına göre kurulmuş 
bir platform. Amacımız, kadın-erkek dengesini 
sağlamak üzere şirketlerde ve -üniversite 
öğrencileri de dahil- kadınlarda farkındalık 
yaratmak. Odağımızın büyük bir bölümünü 
üniversitelere ve öğrencilere veriyoruz. 
Değişen satış dünyasını gençlere anlatmaya 
çalışıyoruz, ayrıca şirketlerden gelen talepleri de 
değerlendirerek onların kurumsal etkinliklerinde 
de yer alıyoruz. 
Konunun esasına bakacak olursak; satış aslında 
cinsiyetten bağımsız bir meslek. Toplumsal 
koşullandırmalar ve satıcının kapı kapı gezen 
eski algısı nedeniyle yıllarca kadınların ilgisinden 
uzak kaldı. Hâlbuki değişen satış işi, içinde 
pazarlama, insan kaynakları, tedarik zinciri, 
finans gibi birçok fonksiyonu barındırması 
nedeniyle nitelikli işgücü gereksinimi duyuyor. 
Bunun doğru anlaşılması durumunda gençlerin 
(kadın-erkek fark etmeksizin) daha fazla tercih 
edeceğini düşünüyorum. 

GENDER EQUALITY IN SALES 
INCREASES PROFITABILITY OF 
COMPANIES 

Güliz Öztürk and Ergün Güler, co-chairs of 
Women in Sales (WiS) Platform tell us about 
the place and future of women in the world 
of sales.

Ergün Güler (E.G.): To get the right 
understanding of Women in Sales platform, 
we first need to share with you the structure 
of Sales Network group. Sales Network is 
the name of the journey we embarked on 
in October 2016 “to brandise the world of 
sales”. We aim to get young people and 
women to opt for sales and to promote 
the colourful and lively world of sales to 
candidates. We also want to lead the right 
positioning of the sales functions that get 
digitalised on a channel and procedure  
basis.

To attain these goals, we have set out 
various platforms under this group. While 
we bring together leaders in sales in the 
CSO Club,  we contact the students and 
new graduate candidates through our Sales 
Career HR and University Clubs. And another 
platform that I personally support is Women 
in Sales. 

Güliz Öztürk (G.Ö.): Women in Sales is a 
volunteer work based platform founded 
to promote gender equality in the world 

DENGELİ ÇALIŞMA ORTAMI
Kadınların kariyer 

basamaklarında ilerledikçe 
sayıca azalmaları sadece 
şirketlerin tercihlerinden 

değil, kendi tercihleri 
ve toplumun yüklediği 

roller nedeniyle de 
gerçekleşiyor. Bu sebeple 
önce kadınlar inanacak 

ve talep edecekler. Sonra 
da erkekler kadınların 

yanında olacak. Çeşitliliğin 
olduğu şirketlerde kârlılığın 

arttığı araştırmalar ile 
ortadayken, şirketler 
dengeli bir çalışma 

ortamının doğal sponsoru 
olacaklardır.

A BALANCED WORKING 
ENVIRONMENT

The gradual decrease in 
the number of women 
climbing up the career 
ladder, does not stem 

only from a preference of 
the companies but also 
their own choices and 

the roles vested in them 
by the society. Therefore, 

first the women need 
to believe in this and 

demand it. And then men 
will stand by women’s 

side. As studies show that 
profitability increases 

with diversity, companies 
will be the natural 

sponsors of a balanced 
working environment.
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Başka bir konu da, kadınların kariyer 
basamaklarını çıkarken yüzdelerinin azalması. 
Halbuki yapılan araştırmalara göre kadın-erkek 
dengesinin sağlandığı şirketlerin kâr oranları 
diğerlerine göre daha fazla. Araştırmalar 
yabancı kaynaklara dayanıyor çünkü 
Türkiye’deki mevcut durumu sağlıklı olarak 
gözlemleyebileceğimiz bir veri bulunmuyor. Ama 
orta vadede WiS Network, tüm bu rakamları 
ve değişimleri paylaşabilecek. Bu nedenle 
öncelikle kurumsal destekçi sayımızı maksimize 
etmeye çalışıyoruz. Böylelikle kendilerinden 
alabileceğimiz sağlıklı veriler ile satışta cinsiyet 
konusunu ölçümleyebileceğiz. 

E.G: Yıl sonunda 50 kurumsal firmanın bizimle 
olacağını, 2020 sonunda ise 100 kurumsal 
destekçiye ulaşacağımızı öngörüyoruz. Demek 
ki 2021 yılı itibarıyla yapacağımız ölçümlemeler 
sağlıklı sonuçlar vermeye başlayacak. Kurumsal 
destekçimiz olmayı isteyecek firmalar için özellikle 
belirtelim, kendilerinden finansal ya da hukuki 
bağlayıcılığı olan özel bir beklentimiz bulunmuyor. 
WiS Network ekosisteminin içinde olmalarını, 
toplantılarımıza katılmalarını, kariyer günlerinde 
bizimle ortak çalışmalar yapmalarını ve isterlerse 
bazı basit dataları paylaşmalarını bekliyoruz. 

of sales. Our aim is to raise awareness in 
companies and women (including university 
students) to ensure gender equality. We 
mainly focus on universities and students. 
We are trying to relay the changing world of 
sales to young people and after considering 
the requests we also take part in corporate 
events. 
If we are to look at the truth of the matter; 
sales is a gender-fluid job. Due to social 
conditioning and the old perception of door-
to-door salesmen, it was not taken up by 
women for years. However, the changes in 
sales as a business, requires a qualified work 
force for it consists of many functions such 
as marketing, HR, supply chain and finance. 
When this is understood correctly, young 
people (regardless of being male or female) 
will be opting for it more. 
One other instance is the gradual decrease 
in the percentage of women climbing up the 
career ladder as they go up. Actually, surveys 
show that the companies, which have an 
equilibrium of women-men employees are 
more profitable. These surveys are made 
abroad. Unfortunately, we do not have data 
to observe the current situation in Turkey. 

Women in Sales (WiS) 
platformu, Sales 

 

Sales Network, Women 
in Sales (WiS) platform 
aims to raise awareness 

HABER / News
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G.Ö: Bir konuya daha açıklık getirmek yararlı 
olabilir. Biz platformda eş başkanlar olarak görev 
alıyoruz. Denge kurmak vaadiyle yola çıkan bir 
platformun temsilinde de denge olmalıydı. Biz de 
bunu gerçekleştirmiş olduk. Paydaşlarımızdan da 
çok olumlu dönüşler alıyoruz.

But in the middle term, WiS Network will 
be able to share all these numbers and 
changes. For that, we are first trying to 
maximise the number of our corporate 
supporters. In this way, with the reliable 
data they provide, we will be able to 
measure gender in sales. 

E.G: We estimate that 50 corporates 
will join our ranks by the end of the year, 
and in 2020 we will have 100 corporate 
supporters. That is to say, as of 2021 the 
measurements that we will be making 
will start to yield verifiable results. Let us 
mention, specifically for companies who 
would like to be our corporate supporters, 
we place no financial or legally binding 
specific prospects on them. We want them 
to be a part of the WiS Network ecosystem, 
to take part in our meetings, to collaborate 
with us in career days and share some 
simple data with us. 

G.Ö: It might be good to clarify one more 
thing. We are working as co-chairs in the 
platform. A platform that has set out with 
the promise to strike a balance, needs to 
have equilibrium in representation. We 
achieved that. And we are getting very 
favourable feedback from our  
stakeholders.

KURUMSAL DESTEKÇİLER
WiS Network şu anda Ajinomoto, Ak Gıda, Bayer,  

Barry Callebaut, Bel Group, Beta Gıda,  
Coca Cola İçecek, Defacto, Doğadan, D&R, E-bebek, 

FLO, General Electric, Haribo, Hero Baby, Hitit,  
Johnson & Johnson, Kariyer.net, Kidzania, Lila Group, 
Limak, Loreal, Nestle, N11, Otokoç, Parex, Petrol Ofisi, 
Pegasus, Pin Grup, Reckitt Benckiser, Ritmus, Sasu, 

Shell, TAV Havalimanları, Turkuvaz Medya Grubu,  
Türk Tuborg, Unilever tarafından destekleniyor.

CORPORATE SUPPORTERS
WiS Network is supported by Ajinomoto, Ak Gıda, 

Bayer, Barry Callebaut, Bel Group, Beta Gıda,  
Coca Cola İçecek, Defacto, Doğadan, D&R, E-bebek, 

FLO, General Electric, Haribo, Hero Baby, Hitit, 
Johnson & Johnson, Kariyer.net, Kidzania, Lila Group, 

Limak, Loreal, Nestle, N11, Otokoç, Parex,  
Petrol Ofisi, Pegasus, Pin Grup, Reckitt Benckiser, 
Ritmus, Sasu, Shell, TAV Airports, Turkuvaz Media 

Group, Türk Tuborg, and Unilever.

salesnetworkmag.com/wis/  
wis@pin.com.tr
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Esas Sosyal’in ilk sosyal yatırımı olan İlk Fırsat Programı, 2016 yılından bu yana, 
işverenlerin daha az bildiği devlet üniversitelerinden mezun olan gençlerin, ilk 
işine geçiş yaparken karşılaştığı fırsat eşitsizliğine karşı bir çözüm modeli sunuyor. 
Programın seçim sürecinde, Türkiye’nin dört bir yanındaki devlet üniversitelerinden 
mezun adaylar, eşit şartlarda, ayrım gözetmeksizin mülakatlara tabi tutuluyor ve 
içlerinden iş hayatında başarıyı getiren özelliklere sahip olanlar programa seçiliyor. 
İlk Fırsat katılımcılarıyla mentorluk ya da söyleşiler gibi vesilelerle birebir tanışma 
fırsatı bulan, çeşitli şirketlerin insan kaynakları (İK) profesyonelleri ise bu gençlerin 
yaklaşım, duruş, özgüven ve kendilerini ifade etme kabiliyetleriyle iş hayatında 
başarı vadeden gençler olduğunu söylüyor ve katılımcılardan övgüyle bahsediyor. 
Aralık ayında programı tamamlayacak olan ve iş arama süreci başlayan 2019 
katılımcılarından Tohum Otizm Vakfı’nda Bilgi Teknolojileri Sorumlusu olarak görev 
yapan Gülbeyaz Durmuş ve Darüşşafaka Cemiyeti’nde İnsan Kaynakları Uzman 
Yardımcısı olarak görev yapan Büşra Bingöl’e İlk Fırsat ile ilgili hikâyelerini sorduk.

INSPIRATIONAL FIRST CHANCE STORIES
The First Chance Program, the first social investment of Esas Social launched in 
2016, has been providing a solution model to counter the inequality of opportunity 
faced by new graduates of state universities that are lesser known by employers 
as they transition from school to their first work experience. During the selection 
process of the program, candidates who have graduated from state universities 
all over Turkey are interviewed under equal circumstances, without discrimination, 
and those who have the qualities that lead to success in work life are selected for 
the program. Human resources (HR) professionals from various companies who 
have met the First Chance participants in mentoring and one-on-one talks report 
that these up-and-coming young people promise much success in work life 
with their outlook on professional life, self-confidence and communication skills, 
and speak highly of them. Among the 2019 participants who will be completing  
the program in December and have started their next job search, we spoke to 
Gülbeyaz Durmuş, who is currently working as IT Supervisor for the Tohum Autism 
Foundation, and Büşra Bingöl, who is working for the Darüşşafaka Society as 
Assistant HR Specialist, about their First Chance stories.

İlk Fırsat Programı’nın size kazandırdıklarını dikkate aldığınızda,
sizce sizi diğer adaylardan ayıran güçlü yönleriniz hangileri?
Gülbeyaz Durmuş: İlk Fırsat Programı sayesinde Tohum Otizm Vakfı’nda Bilgi 
Teknolojileri Sorumlusu olarak çalışıyorum. Tam zamanlı iş deneyimimin yanı 
sıra 21. yüzyıl yetkinliklerini içeren eğitimlere, sosyal etkinliklere, seminerlere, 
sektörün önemli çalışanlarıyla söyleşilere ve mülakat eğitimlerine katılma 
şansı yakaladım. Bu etkinlikler sayesinde kendimi daha özgüven 
sahibi hissediyorum ve her etkinlik sonrası farklı alanlardaki 
yetkinliğimin biraz daha arttığını düşünüyorum. Ayrıca aldığım 
eğitimlerdeki bilgileri kullanarak iş yaşamına daha hızlı 
adapte oldum ve edindiğim geniş network sayesinde iletişim 
becerilerim de gelişti.
Büşra Bingöl: İlk Fırsat Programı, Darüşşafaka Cemiyeti’nin 
insan kaynakları biriminde bir yıl tam zamanlı iş deneyimi 
edinmemi sağladı. Bunun yanı sıra Office uygulamaları, İngilizce 
eğitimleri ve İlk Fırsat Akademisi’nden aldığım birçok kişisel ve 
mesleki eğitimle kendimi geliştirdim. Artık daha analitik, çözüm 
odaklı ve planlı davrandığımı fark ediyorum. Bu yönde yöneticilerimden 
de güzel geri bildirimler alıyorum. Program sayesinde kendime ve iş 
dünyasına olan farkındalığım arttı. Bir yıl önceki Büşra ile şimdiki 
Büşra arasında çok fark var; yeni Büşra ne istediğini biliyor ve 
peşinden gidiyor. Ayrıca daha donanımlı ve kendinden emin.

Programa seçilmeseydiniz, hayatınızda neler farklı olurdu?
Program size neler kazandırdı? 
Gülbeyaz Durmuş: İlk Fırsat Programı’na seçilmeseydim 
muhtemelen bu faydalı etkinliklerden, eğitimlerden mahrum 
olacağım için iş hayatına adaptasyon sürecim daha uzun olacaktı. 
Bu da motivasyonumun düşmesine neden olacaktı. Program tüm 
bu deneyimlerin yanı sıra bana sivil toplum bilinci de kazandırdı. Sivil 
toplum kuruluşları hakkında burada çalışmadan önce de bilgim vardı fakat işin 
içinde olduğumuzda gerçekten ne kadar önemli bir iş yaptığımızı anlıyoruz. 
Ayrıca mentorluk kavramı hayatımda yer edindi. Daha önce bu şekilde her 
zaman yanımda olan, her konuda danışabileceğim, tavsiyelerini büyük zevkle 
dinlediğim profesyonel bir destekçim olmamıştı. Program sayesinde çok başarılı 
ve desteğini her zaman yanımda hissettiğim bir mentorum oldu ve bu konuda 
kendimi çok şanslı hissediyorum.
Büşra Bingöl: İlk Fırsat Programı’na seçilmeseydim, öğrendiğim bunca 
şeyden mahrum olacaktım. Muhtemelen iş arıyor veya potansiyelimi bilmeden, 
sevdiğimden emin olmadığım bir işte çalışıyor olabilirdim. Aynı dönemde mezun 
olan arkadaşlarım hâlâ iş bulmakta zorlanıyor. İş deneyimi ve eğitimleri bir 
kenara koyacak olursam programın bana kazandırdığı en önemli şeylerden biri, 
mutlak değer yaratma arzusu diyebilirim. Bundan sonraki işlerimde çalışacağım 
kuruma değer katacağıma inanıyorum. Farkındalıklarımı her geçen gün 
artırarak ilerledim ve bu şekilde devam edeceğim. Programın bana bu konuda 
katkısının büyük olduğunu düşünüyorum. Ayrıca program bizi iş dünyasından 
birçok insanla bir araya getirdi. Onların deneyim ve düşünce tarzları bana birçok 
konuda ışık oldu. 

What do you think are your strengths that distinguish you from the other 
candidates, particularly with regard to the knowledge you have gained 
throughout the First Chance Program? 
Gülbeyaz Durmuş: Thanks to the First Chance Program, I found the opportunity to 
work as an IT Supervisor for the Tohum Autism Foundation. In addition to a full-time 
work experience, I also got the chance to attend training sessions for developing 

21st century skills, as well as social events, seminars, talks by prominent 
figures in the industry and interview skill training sessions. Thanks to 

these, I feel more self-confident and I think my competence in each field 
grows with every event. The knowledge I have gained in training has also 
helped me adapt to work life more easily, and my communication skills 
improved thanks to the broader network I now have.
Büşra Bingöl: The First Chance Program enabled me to get full-
time work experience in the Human Resources Department of 

the Darüşşafaka Society. I also improved myself in the use of Office 
applications and the English language, and I received many other 

qualification and vocational training sessions. I feel I am now more analytical, 
solution-oriented and better organized, and I get positive feedback from my 

managers in this regard. Thanks to the program, my self-awareness and 
knowledge about the business world has grown. There is a huge difference 

between Büşra a year ago and now; the new Büşra knows what she wants 
and she pursues it. And she is better equipped and more self-assured.

In what ways would your life have been different had you not been 
selected for the program? What do you feel the program has given 

you?
Gülbeyaz Durmuş: If I had not  been selected for the First Chance 

Program, my adaptation to work life would probably have taken longer as 
I would be unable access these rewarding events and training sessions, and 

that would lead me to losing my motivation. In addition to all these experiences, 
the program has also raised in me an awareness of civil society. I did know about 
non-governmental organizations before working here, but once you are in the loop 
day to day, you get to really appreciate the importance of the work they are doing. 
The notion of mentorship has also now become part of my life. This is the first time 
I have had a professional supporter who always stands by me, whose advice I listen 
intently to and whom I can consult about everything. Thanks to this program, I have 
a great mentor who always supports me, and I feel very lucky for that.
Büşra Bingöl: If I had not been selected for the First Chance Program, I would have 
been lacking so much knowledge I have recently gained. I would probably have been 
looking for a job, or be working in a job that I was not sure I loved, without being 
aware of my potential. My friends who graduated with me are still struggling to find 
jobs. In addition to the work experience and training, one of the most important 
things the program has given me is the desire to create absolute value. I believe I 
will be contributing value to every institution that I will be working for in the future. 
I have been developing my awareness about many things as I move forward, and 
I will continue to do so. I feel the program has really given me a lot in this regard. 
It has also brought us together with many people from the business world. Their 
experiences and way of thinking has shed new light on my path in many ways.
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3 AWARDS AT ONCE FOR PEGASUS
Pegasus Airlines, Turkey’s digital airline, won the “Customer 
Experience Jury Special Award” in the best solution channel category 
for its Live Agent (Instant Customer Services) application at the CX 
Awards organised by Nice Medya. Aiming to create a difference in 
customer experience by offering the services customers require at the 
right time, Pegasus’s Live Agent application presents instant solutions 
to customers who access advantageous fares on the website but then 
experience problems with payment; giving them the opportunity to 
complete their transactions more quickly.

Pegasus also won a Felis Award given to emphasise the role of effective 
creativity in marketing in the advertising and marketing sector, and 
reward the successful teams that contribute to the creative world. 

Section, Use of Competitions and Promotional Games” in the 14th Felis 
Awards  with its “Digital Airline Launch”.   

in the AI, Advanced Analytics & RPA Conference 2019 organised 
by IDC (International Data Corporation), a USA based marketing 

transformation. 

Live Agent

Live 
Agent

oldu.   
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THE SENIOR PILOTS OF PEGASUS BID 
FAREWELL TO THE SKIES

HABER / News

Pegasus’un Boeing pilotlarından Rüstem Ataizi, Şarjah-İstanbul Sabiha Gökçen 
seferi ile son kez havalimanına teker koydu ve  iş arkadaşları ile dostlarının 
katılımıyla jübilesini yaparak Pegasus’taki 21. yılında emekliliğe uğurlandı. 

2009 yılından beri Pegasus Hava Yolları’nda görev alan Boeing kaptan pilotu 
Mete Dane jübilesini Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ailesinin ve mesai 
arkadaşlarının katılımıyla gerçekleştirdi. Tecrübeli kaptanın oğlu Ümit Dane de 
Pegasus’un kokpit ekibinde, Airbus kaptan pilotu olarak görev yapıyor. 

21 Years of Service
One of Pegasus Airlines’ Boeing pilots, Rüstem Ataizi landed a plane for the last 
time with Sharjah-İstanbul Sabiha Gökçen flight and was bid to retirement with a 
jubilee held with the participation of his colleagues and near and dear friends after 
21 years of service. 

Handing the Flag over to His Son
Serving in Pegasus Airlines since 2009, Boeing captain pilot Mete Dane held 
his jubilee with the participation of his family and colleagues at Sabiha Gökçen 
Airport. The son of the senior pilot, Ümit Dane is also in the cockpit crew of 
Pegasus and is working as an Airbus captain pilot. 

44 yıllık pilotluk hayatını Sabiha Gökçen Havalimanı’nda düzenlenen 
jübile töreniyle sonlandıran deneyimli kaptan Nevzat Seval, 1999 yılından 
itibaren İzair ve Pegasus bünyesinde görev yaptı. Tecrübeli kaptanın kızı 
Selin Seval de Pegasus’un Boeing pilotlarından biri. 

His Daughter Follows His Footsteps
Ending his 44 years in service as a pilot with the jubilee ceremony held 
at Sabiha Gökçen Airport, Nevzat Seval had been working for Izair and 
Pegasus since 1999. The daughter of the senior captain, Selin Seval is also 
a Boeing pilot working for Pegasus. 
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HOTEL GUIDE / otel rehberi

 ANTALYA - EGE 

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 BEACH &SPA HOTEL - ALANYA
Alanya Türkler mevkiinde yer alan tesisimiz Antalya 
Havalimanı’na 105 km, Gazipaşa Havalimanı’na 65 km 
mesafede ve denize sıfır konumda olup plajımız MÖ 200 
yılından kalma antik bir liman içerisindedir. Restoranımızda 
uluslararası yemeklerden geleneksel Türk mutfağı ve özel 
tema gecelerine kadar geniş yelpazeli lezzetler sunulmaktadır. 

touristica.com.tr

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, bir bar gece boyunca 
ücretsiz olarak servis vermektedir. Odalarımızda, ücretsiz 
kablosuz internetin sınırsız keyfini yaşayabilir, balkonunuzda 
doyumsuz manzaranın keyfini çıkartabilirsiniz.

touristica.com.tr

SULTAN BELDİBİ - KEMER
Kemer, Beldibi mevkiinde yer alan tesis, Antalya Havalimanı’na 
40 km uzaklıkta olup denize sıfır konumdadır. Tesiste standart 
ve aile tipinde toplam 172 oda bulunmaktadır. Her şey dahil 
sistemi ile hizmeti veren otelimizde Sultan Restaurant’ta leziz 
ve geniş bir büfe ile sabah, öğle ve akşam yemekleriniz birer 
ziyafete dönüşecektir.

touristica.com.tr

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 imkanı sunmaktadır. 
Her şey dahil konseptle tatilseverleri ağırlayan tesis, Alacarte 
restoranında da tatilinize farklı tatlar katmaktadır.

touristica.com.tr

LIBERTY HOTELS ÖLÜDENİZ - FETHİYE
Dünyaca ünlü Ölüdeniz beldesinin kalbinde yer alan tesisimiz 
Belcekız Plajı’na sadece 150 m  mesafededir. Otelin tüm 
odalarında 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. 

touristica.com.tr

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 tasarlanmış açık yüzme havuzunda eğlenceye 
doyacağınız, konforlu alanlarında tüm yorgunluğunuzu 
atacağınız tesiste evcil hayvan dostlarınızla da konaklama 
imkanı bulabilirsiniz.

touristica.com.tr

CLUB ADAKÖY RESORT HOTEL - MARMARİS
Denize sıfır konumuyla Marmaris’in özel bölgelerinden biri 
olan Cennet Koyu’nda bulunan tesis, misafirlerine yeşilin ve 
mavinin en güzel tonlarından oluşan ve  akıllardan çıkmayan 
bir manzarayla ağırlamaktadır. Her şey dahil konseptiyle de 
birbirinden lezzetli yemekleri tadabileceğiniz bir tatil imkanı 
sunmaktadır.

touristica.com.tr

EFTALİA MARİN RESORT - ALANYA
Alanya Türkler bölgesinde yer alan tesisimiz 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. 

touristica.com.tr
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SAPANCA-AFYON-BURSA-YALOVA-BOLU

444 0 329
touristica.com.tr

NG AFYON - AFYON
Termalin gücünü wellness mucizesiyle birleştirerek ülkemize 
ilk kez lüks termal wellness kavramını getiren Otel, tüm aile 
bireylerinin keyif alacağı bir tatil vaat ediyor. Kadın, erkek 
ve karma olmak üzere 7’si termal toplam 15 havuzu, aile 
hamamları, çocuklar için etkinlikleri, herkese hitap eden 
lezzetleri ile otel, uluslar arası ödüllere layık görülüyor.

+ 90 (272) 220 22 22  |  nghotels.com.tr

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 Abant’ın muhteşem manzarasının 
sizi kucakladığı özel Göl Cafe, restaurant, bar, Deep Lake Disco 
ve canlı müzik eşliğindeki çeşitli aktivitelerimizle tatilinizden 
keyif alacaksınız.

touristica.com.tr

NG SAPANCA - SAPANCA
İstanbul’a bir saat uzaklıktaki Sapanca’da, ormanın kalbinde 
bulunan otel, doğanın sunduğu güzelliklere, insan eliyle 
yaratılabilecek en kaliteli dokunuşları ekleyen bir mekan. Otel, 
her sene aldığı uluslararası ödülleri, yeni nesil wellness hizmeti 
ve lezzet alternatifleriyle dört mevsim şehrin stresinden 
uzaklaşmak için ideal tatil imkanı sunuyor.

+ 90 (264) 242 56 00  |  nghotels.com.tr

NG SAPANCA CLUB - SAPANCA
2020 yılında açılacak olan otel, son trendleri yansıtan lüks 
ve ferah tasarımıyla günümüz gezgininin beklentisine 
cevap verecek. Otel fiziksel, ruhsal ve zihinsel sağlık-güzellik 
uygulamaları, çocuklu aileler düşünülerek oluşturulan aile 
hamamları, Türk ve dünya mutfağından eşsiz lezzetler sunacak 
restoranı ve oyun salonuyla bölgeye yeni bir soluk getirecek.

+ 90 (264) 242 56 00  |  nghotels.com.tr

BB ÇELİK PALACE - BURSA
1935’ten günümüze…
Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle 1935 yılında kurulan BB 
Çelik Palace sahip olduğu tarihi, kültürel ve manevi değerleri, 
şifalı termal suyu ve 360° panoramik eşsiz Bursa manzarası 
ile değerli misafirlerini ağırlamayı bekliyor.

+90 (224) 233 38 00  |  bluebayresorts.com

HİLTON GARDEN INN YALOVA - YALOVA
Otelde açık ve kapalı havuz, Türk hamamı, sauna, fitness bu-
lunmaktadır. 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

ALMİRA HOTEL - BURSA
Almira Hotel Thermal Spa & Convention Center 5 yıldız 
kategorisinde, Bursa şehir merkezinde profesyonel ekibi 
ile hizmet vermektedir. 310.000 m2’lik alana sahip Merinos 
Parkı’nın yanında, Kent Meydanı’na ve metroya yürüyüş 
mesafesindedir. Uludağ’a 35 km, Güzelyalı feribot iskelesine 
20 km, Yenişehir Havaalanı’na 40 km uzaklıktadır.
   
+90 (224) 250 20 20  |  almira.com

MARIGOLD THERMAL & SPA HOTEL - BURSA
Bursa’nın Termal SPA özellikli ilk “Şehir” Oteli, benzersizliğini 
termal terapi geleneğinden, konumunu şehrin kalbinden, 
adını Uludağ eteklerindeki kadifeçiçeklerinden alıyor. Hotel’de 
beş yıldız konforu ve butik otel sıcaklığı bambaşka bir otelcilik 
anlayışında buluşuyor. 46°C termal suyu da, havuzu da, odaları 
da, hamamları da, ekibin yüzündeki gülümseme de sıcacık...

 +90 444 16 26  |  marigold.com.tr

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.

touristica.com.tr
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KAPADOKYA–VAN-GAZİANTEP-URFA-MARDİN-ADIYAMAN-HATAY-ADANA

444 0 329
touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

ADANA ERTEN OTEL - ADANA
Şakirpaşa Havaalanı’na 3 km uzaklıktaki otelin tüm 
odalarında, ücretsiz wifi, merkezi sistem ısıtma ve soğutma, 
TV, minibar, saç kurutma makinası ve emanet kasası 
bulunuyor. Kuru temizleme, toplantı ve balo salonu, SPA ve 
restoran gibi ayrıcalıklarından faydalanabileceğiniz tesis şehir 
merkezinde hizmet veriyor.

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

ÇUKUROVA ERTEN OTEL - ADANA
Adana’da “S Class” kalitesinde eşsiz bir seçenek! Havaalanına 
11 km uzaklığındaki otel özgün mimarisi ve özel belgeli 1 kral 
dairesi, 2 süit ve toplam 60 odasıyla, süper göl manzaralı 
şık ve gösterişli dekorasyonu, geniş odaların tamamında 
kusursuz uyku ve rahatlatan bir konaklama imkânı sunmasıyla 
fark yaratıyor.

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



HOTEL GUIDE / otel rehberi

KIBRIS

444 0 329
touristica.com.tr

ACAPULCO RESORT CONVENTION SPA
Tatil keyfini dünya standartlarındak hizmet kalitesiyle Kuzey 
Kıbrıs’a getiren, iş ya da tatil için gelen misafirlerine beş yıldızlı 
ve dostça bir servis sağlayan Acapulco, Kıbrıs’ın en gözde 
otellerinden biri. 100.000 m2 alana kurulan otelin kendine ait 
özel bir kum sahili bulunuyor.

touristica.com.tr

MERİT PARK HOTEL & CASINO 
Girne Kalesi’nden esinlenerek inşa edilen Merit Park Hotel & 
Casino, 50.000 m²’lik bir alana yayılıyor. Akdeniz’in sonsuz 
maviliğinin içinde, Girne şehir merkezine 6 km ve Ercan 
Havalimanı’na 42 km uzaklıktaki Merit Park, yenilenen odaları 
ile Kuzey Kıbrıs’ta konforu ve kaliteyi size sunuyor.

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

MERİT CRYSTAL COVE HOTEL & CASINO
Doğu Akdeniz’in berrak sularına uzanan Kuzey Kıbrıs’ın 
en güzel noktalarından birinde yer alan Merit Crystal Cove 
Hotel, Girne şehir merkezine 10 km, Ercan Havalimanı’na  45 
km uzaklıkta bulunuyor. Mavi ile yeşilin kucaklaştığı, denize 
sıfır konumu ve 339 odasıyla misafirlerine lüks ve konforu 
yaşatıyor.
 
+90 (392) 650 02 00  |  merithotels.com 

SALAMIS BAY CONTI RESORT HOTEL & CASINO
Kıbrıs Magosa bölgesinde, denize sıfır konumu ve altın sarısı 
ince kum plajıyla Salamis Bay Conti, Akdeniz’in tadını çıkarmak 
isteyenleri bekliyor. Çeşitli büyüklüklerdeki havuzlarda gün 
boyu yüzebilir, aquaparkta ailenizle birlikte neşeli vakit 
geçirebilirsiniz.

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

ROCKS HOTEL & CASINO
Girne’nin kalbinde, şehrin tüm güzellikleriyle iç içe bir 
tatil geçirmek istiyorsanız, Rocks Hotel & Casino zengin 
imkanlarıyla size sıra dışı bir seçenek sunuyor. Denize 
sıfır konumuyla kıskanılacak bir güzelliğe sahip Rocks’un 
kapısından içeri adımınızı atar atmaz, Kuzey Kıbrıs’taki en 
prestijli mekanlardan birine geldiğinizi hissedeceksiniz.

+90 (392) 650 04 00  |  rockshotel.com

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

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

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

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

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

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

MALPAS HOTEL & CASINO
Çarpıcı konumu, Akdeniz ve Beşparmak Dağları’nın nefes 
kesen manzaraları ile ünlü olan Malpas Hotel & Casino, 
misafirperverliği ve servisiyle en iyi konaklama hizmetini 
sunuyor. Yenilenen birçok alanı ile seçkin 5 yıldızlı lüks tesis, 
adadaki en unutulmaz panoramik manzarayı sunuyor.

+90 (392) 650 30 00  |  malpashotel.com 
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LIQUIDS SUBJECT TO 
RESTRICTIONS:

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

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

 Shaving foams, deodorants, all pastes 
including toothpaste

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

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

approximately 20x20 cm in size.

APPLICATION: 
Each passenger may carry one transparent 
plastic bag.

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

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

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

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

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

their bags. 

EXCEPTIONS:
 Exceptions will be made for special 

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

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

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

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

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

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

ürünleri bulundurabilir.

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

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

sıvı miktarına bakılmaksızın geçirilmesine 
müsaade edilmez.

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

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

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

sağlayacaktır.

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

Regulation for Liquids Carried in Hand Baggage

Hava yolu ile seyahat edecek 

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

restrictions may be carried in hold 
baggage in accordance with the 

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

Regulation for Liquid Transportation
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Regulation for Liquid Transportation

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

Regulation For Olive Oil, Molasses 
and Honey Transportation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 LT 5 LT

5 LT
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Welcome on Board! 

Kabin ekibinin söylediklerine 
uyun. 

 

No 

 

Important Reminders for Our Guests
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Important Reminders for Our Guests

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



138 PEGASUS _
 

1

1

2

2

3

3

Go to the departure waiting 
room upstairs without 
changing terminal.

Go through passport 
check.

Go to departure gate.

transfer counter before 
arriving to baggage claim.

Go to the departure waiting 
room upstairs.

Go to departure gate.

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

INTERNATIONAL FLIGHTS ARRIVAL

1 2 3

TRANSFER COUNTER
TRANSFER BANKOSU

Go to departure gate.

1 2 3 4

NU

transfer counter before going 
through passport check.

Go to the departure 
waiting room upstairs.

ONGOING INTERNATIONAL FLIGHTS 

ONGOING DOMESTIC FLIGHTS 

Go through passport 
check.

Go to the departure waiting 
room upstairs without 
changing terminal.

Go through domestic Go to departure gate.

DUTY
FREE

VAN
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Our Flight Network

... Pegasus Airlines Scheduled International Flights

PEG ASUS ,  OLMAK ÜZERE 
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Dammam

Riyadh Muscat

Baku
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Our Flight Network
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Our Flight Network

... Information about passenger rights

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

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

 Help the pilot

1 5 7

1 6 8 2

3 8 6 4

9 4 5 6 7

4 7 8 3

7 3 2 6 4

4 8 1 9

1 7 2 8

5 3 7

7 6 9 4

5 1 2

6 4 5 3

9 1 6 8

2 9

4 3 2 1

8 1 7 5

2 5 6

6 3 2 8

SUDOKU
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ÇENGEL BULMACA
HAZIRLAYAN / BY 
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CROSSWORD
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CEVAPLAR I ANSWERS

Help the pilot

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

3 5 4 7 1 8 9 2 6

9 8 6 4 2 5 3 7 1

5 9 1 2 4 3 6 8 7

2 6 7 5 8 1 4 3 9

8 4 3 9 7 6 2 1 5

4 3 8 1 6 7 5 9 2

1 2 9 8 5 4 7 6 3

6 7 5 3 9 2 1 4 8

4 2 8 1 5 9 6 7 3

1 9 6 3 7 4 8 2 5

3 7 5 8 6 2 9 4 1

9 8 1 4 2 3 5 6 7

5 6 4 7 1 8 3 9 2

7 3 2 5 9 6 1 8 4

2 4 3 6 8 1 7 5 9

6 1 7 9 4 5 2 3 8

8 5 9 2 3 7 4 1 6
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