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MERHABA 2020!
Değerli Misafirlerimiz,
Öncelikle hepinizin yeni yılını bir kez daha en içten dileklerle kutluyorum. 2020’nin 
ülkemiz, milletimiz ve tüm dünya için sağlık, başarı, huzur, mutluluk, barış ve 
bereket dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum. 

Sizler için yeni yıla yakışır güzel haberlerimiz var. İlki dünyadaki en yaygın 
gönüllü sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler 
Sözleşmesi’ne (UN Global Compact) imza atmamızla ilgili. Küresel ekonominin 
dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesini sağlamak, hangi sektörde olursa 
olsun bütün şirketlerin asli görevi. Bu büyümeyi sağlamak adına çevresel ve sosyal 
konularda belli ilkelere uymak da kaçınılmaz. Biz de Birleşmiş Milletler Küresel 
İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayarak insan hakları, çalışma standartları, çevre ve 
yolsuzlukla mücadele alanlarında 10 ilkeye uyacağımızın sözünü verdik. Türkiye’de 
bu sözleşmeye imza atan ilk havayolu şirketi olmaktan gurur duyuyoruz.

Toplumsal cinsiyet eşitliği, Pegasus Hava Yolları olarak çok önem verdiğimiz ve etkin 
çalışmalar yürüttüğümüz bir konu. Son olarak, IATA’nın “25by2025” girişimine 
imza atarak şirketimiz içerisinde cinsiyet dengesini sağlama konusunda bir 
taahhütte bulunduk. Bu taahhüdümüz ve cinsiyet eşitliğine bakış açımızla öncelikli 
hedeflerimizden biri kadın çalışanlarımızın sayısını artırmak olacak. 

Son olarak, geçen sene başlattığımız sosyal sorumluluk projemiz Yarınlara 
Uçuyoruz’da 2020 yılında hayata geçireceğimiz 20 projeyi belirlediğimizin de 
müjdesini vermek istiyorum. Hem gençlerimizin kişisel gelişimlerine katkıda 
bulunabildiğimiz hem de toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerin hayata 
geçirilmesini desteklediğimiz için mutlu ve gururluyuz.

Yılın İlk Keşifleri
Kış aylarında seyahat denildiğinde akla hemen kayak tatilleri geliyor. Türkiye’nin 
ve dünyanın en güzel pistleri, kayak tutkunlarını ağırlamaya başladı bile. İster 
profesyonel ister amatör bir kayakçı olun, herkesin keyifli vakit geçirebileceği 
birbirinden güzel kayak rotalarımız bulunuyor. Ülkemizde Kars’ın kristal karlarıyla 
ünlü ilçesi Sarıkamış, Erzurum’un ünü Türkiye sınırlarını aşan kayak bölgesi 
Palandöken, Kayseri’deki görkemli Erciyes Dağı’nın eteklerindeki ünlü kayak 
merkezi Erciyes, yurtdışını tercih edenler için de İtalya’nın Venedik yakınlarındaki 
meşhur kayak kasabası Cortina D’Ampezzo ve İsviçre’nin Zürih yakınlarındaki kayak 
merkezi Engelberg’de aileniz ve çocuklarınızla eğlenceli bir sömestr tatili geçirebilir 
ve beyaz örtünün büyüsünü ailenizle birlikte yaşayabilirsiniz.  

Yurtdışında yapılabilecek kültürel seyahatler için de keyifli önerilerim olacak. 
Örneğin Hollanda’nın başkenti Amsterdam... Avrupa’nın kanalları ile ünlü 
kendine has bu şehrini ziyaret ederseniz Dam Meydanı’nı, Van Gogh Müzesi’ni ve 
Amsterdam Çiçek Pazarı’nı mutlaka görmenizi tavsiye ederim. Bir diğer önerim 
göğe yükselen kuleleri, incelikli şehir planı ve yıldız mimarların usta işi eserleriyle 
göz dolduran Doha. Katar’ın güzel başkenti Doha, altın sarısı kumu ve berrak 
sularıyla çölde yaratılan bir vaha gibi ve Doğu’nun misafirperverliğini keyifle 
deneyimleyeceğiniz bir destinasyon. 

2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak’ta sona eriyor. Tüm ilk ve 
orta öğretim öğrencilerinin aileleri ile birlikte keyifli bir sömestr tatili geçirmesini 
temenni ediyorum. 

Keyifli uçuşlar.

GREETINGS 2020!  
Dear Guests,
First of all, I would like to most sincerely wish all of you a happy New 
Year. I wish 2020 to be a year of health, success, peace, and abundance for our country, 
nation and the whole wide world.   
  
We have some good news befitting the New Year for you. The first is our signing the UN 
Global Compact, the world’s largest voluntary corporate sustainability   
initiative. Fostering the growth  of the global economy in a balanced and  sustainable 
manner is the primary duty of companies across all sectors. While doing so, it is 
essential to uphold such fundamental principles on environmental and social 
issues. By joining the UN Global Compact, as Pegasus Airlines, we pledge to comply 
with the Ten Principles in the areas of human rights, labour, environment and anti-
corruption. We are proud to be the first airline in Turkey to sign.  
  
As Pegasus Airlines, gender equality is an issue we care much about and we take 
effective action towards that aim. Finally, by signing IATA’s “25by2025” initiative, we 
have pledged to improve gender balance in our company. With this pledge and our 
outlook on gender equality, increasing the number of our female employees will be one 
of our top priorities.   
  
Finally, I would like to herald that we determined the 20 projects which will 
be brought to life in 2020, as a part of “We are Flying into the Future” social 
responsibility program we initiated last year. We are glad and proud to be able 
to contribute to the personal development of our young people and to bring into life 
ideas based on societal benefit and solidarity.  
  

The First Explorations of the Year  
When you say travelling in the winter, the first thing to come to mind is ski vacations. The 
most beautiful ski tracks of the world started to already host ski lovers. Whether you 
are a professional or amateur skier, there are beautiful ski routes where everyone 
can enjoy their time. In our country, Sarıkamış, the borough of Kars, famed for its crystal 
snow; Palandöken, the ski centre in Erzurum whose fame has gone beyond the borders 
of Turkey; the famous Erciyes Ski Centre on the slopes of Mount Erciyes in Kayseri; 
and for those who would like to go abroad Cortina D’Ampezzo, Italy’s famous ski town 
near Venice and Engelberg, the ski centre in Zurich, Switzerland, are destinations where 
you can enjoy the semester break as a family, and experience the enchantment of the 
snow white cover all together.    
  
I would also like to offer enjoyable recommendations for cultural travels abroad. For 
instance, Amsterdam, the capital of the Netherlands... If you are to visit this city, which 
is unique with its canals, I would certainly recommend that you visit the Dam Square, 
Van Gogh Museum and Amsterdam Flower Market. One other recommendation 
I would make would be to visit Doha, which makes an indelible impression with 
its towers reaching for the skies, subtle urban planning and masterful structures of 
renowned architects. The beautiful capital of Qatar, Doha is a destination where you 
can experience the hospitality of the East with its golden sands and the clear waters in 
the desert much like an oasis.   
  
The first term of the 2019-2020 academic year in Turkey ends on 17 January. I wish 
all our primary and high school students to have an enjoyable semester vacation with 
their families.   

Enjoy your flight.
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Trend hotwire
TRENDING TOPICS... WORTH SEEING...

MEANWHILE IN THE MOUNTAINS: SAGALASSOS

th
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Madrid’s Prado Museum is celebrating 
the 200th anniversary of its opening 
with a special exhibition displaying one 
of the most remarkable showcases of 
the sketches of famed Spanish painter 
Francisco Goya. “Only My Strength of 

of the artist’s sketches will appear side-
by-side, having obtained work from 
both the museum’s own and private 
collections. The exhibit can be seen 
until 16 February.  

G OYA’S  WILL P OWER

GOYA’NIN  

Madrid’deki Prado Müzesi, 

çeken sergilerden biri de ünlü 

(1746-1828) karakalem çizimlerinin 

araya getirildi. Prado Müzesi’nin 

edilebilir. 
museodelprado.es

Francisco Goya, Girl Dancing to a Guitar,  
1794-95, Madrid Museo Nacional del Prado
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‘THIRD MAN’S 70TH ANNIVERSARY 
Is there any one who hasn’t seen ‘The Third Man’ (1949) in which 
writer Holly Martins is trying to solve the mystery behind the murder 
of his old friend Harry Lime on the streets of Vienna under the 
shadow of WWII? Starring Orson Welles, Joseph Cotten and Alida 
Valli, the movie is instilled in our memories with Anton Karas’ zither 
melodies. The movie, which brings Vienna in all its glory on the 
silver-screen despite the destructive force of the war, is an Academy 
Award-winner with its black and white cinematography. 
 
In the Dritte Mann Museum (The Third Man Museum), dedicated to 
this movie and brought into service in 2005, 2500 original pieces from 
the movie, pages of the movie script and the photos of Vienna dating 
back to 1945-55 are on display in 13 different halls. 

The museum is hosting two exhibitions in celebration of the 70th 
anniversary of the movie’s premiere. “Orson Welles: Tribute” 
exhibition can be seen until 4 May 2020, and “Jubilee Exhibition: 70 
Years” can be seen until 6 January, 2021.

sahibi.

edilebilir.
3mpc.net

TREND / Hotwire

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

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

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS



I N T E R V I E W . S A R A R . C O M

S H O P . S A R A R . C O M
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Winston Churchill ve Ramsay MacDonald gibi siyaset adamlarından Lady Diana 
Cooper ve Lois Sturt gibi yüksek sosyetenin dikkat çeken figürlerine dek pek çok 
kişinin portresini resmetmiş olmasına rağmen çağdaşı sanatçıların gölgesinde 
kalan Ambrose McEvoy (1877-1927), retrospektif bir sergiyle anılıyor. “İlahi 
Ahali: Ambrose McEvoy’un Sanatı” sergisi, 20. yüzyıl Britanya sanatının 
önemli isimlerinden birinin cüretkâr ve yenilikçi portrelerini bir araya getiriyor. 
McEvoy’un kamusal ve özel koleksiyonlardan seçilen eserleri, 24 Ocak’a kadar 
Londra’da, Philip Mould Gallery’de!  
philipmould.com

An Overshadowed Painter 
Overshadowed by his contemporaries despite illustrating many prominent 
figures in his portraits like politicians Winston Churchill and Ramsay MacDonald 
and the interesting figures of high-society such as Lady Diana Cooper and 
Lois Sturt, Ambrose McEvoy (1877-1927) is being commemorated with a  
retrospective. “Divine People: The Art of Ambrose McEvoy” exhibition brings 
together the daring and innovative portraits of Britain’s 20th century art. The 
work of McEvoy, selected from public and private collections, can be seen at the 
Philip Mould Gallery in London until 24 January!  

Involved in many different projects abroad and in the country, Didem 
Ünlü is meeting art lovers with a brand new exhibition in London. In 
her exhibition titled, “Memory Matters”, Ünlü bridges the past and the 
present by photos from her family archive transferred on her mother’s 
sewing patterns. Making use of her art to stop the time, immortalize her 
subjects and add data to the collective consciousness, Ünlü’s artwork can 
be seen in The Fitzrovia Gallery until 14-16 January.

toplumsal bilinç havuzuna veri eklemek için kullanan Ünlü’nün eserleri, 

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan LONDRA’ya haftanın HER günü her şey dâhil  
34,99 USD’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to LONDON from İstanbul Sabiha Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights;  
all-inclusive prices start at 34,99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

Ambrose McEvoy, Portrait of The Hon. Lois Sturt (later Viscountess Tredegar), 1920

Didem Ünlü, Asker Ailesi / Military Family, 2019



Ekip büyüdüyse
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sanat.ykykultur.com.tr/sergiler

Sagalassos üretimi seramik, Geç Roma İmparatorluğu dönemi, MS 5. yy
Ceramic produced in Sagalassos, Late Roman Empire period, 5th century

ME ANWHILE IN THE MOUNTAINS
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had been steering the course of literature 

 

  

P ORTRAITS 

     

istanbulmodern.org

Samuel Beckett, 1966, Paris; İstanbul Modern Sanat Müzesi 
Fotoğraf Koleksiyonu / Istanbul Museum of Modern Art 
Photography Collection

Nâzım Hikmet, 1959, Stockholm; İstanbul Modern Sanat 
Müzesi Fotoğraf Koleksiyonu / Istanbul Museum of  

Modern Art Photography Collection
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KRANK’ta Karma Sergi
Sanat, yüksek bir kültüre mi hitap eder? 

Vaat ettiği görsel sentez, popüler bir kültür 
imgesine mi dönüştü? Günümüz toplumu 

sanatsal, estetik ve görsel bir çöküş içinde mi? 
Clement Greenberg’ün “Avangard ve Kitsch” 

makalesinden yola çıkan “Çok Güzel” adlı 
karma sergi, Zafer Akşit, Kezban Arca Batıbeki, 

Aslı Işıksal ve Ardan Özmenoğlu’nun farklı 
disiplinlerdeki üretimlerine ev sahipliği yapıyor. 

Sanat yapıtı ile popüler kültür imgesinin 
tartışmaya açıldığı serginin küratörlüğünü 

Melike Bayık üstleniyor. Sergi 20 Ocak’a dek 
İstanbul, Etiler’deki KRANK Art Gallery’de 

ziyarete açık kalacak.
krankartgallery.com

Group Exhibition at KRANK
Does art appeal to the elite? Did the visual 
synthesis it promised, got transmuted into 

a popular cultural image? Is society today in 
decline when it comes to arts, aesthetics and 

visuals? Setting out from Clement Greenberg’s 
essay “The Avant-garde and Kitsch”, the 

exhibition entitled “Too Beautiful” features 
products of Zafer Akşit, Kezban Arca Batıbeki, 
Aslı Işıksal and Ardan Özmenoğlu in various 
disciplines. The exhibition which opens to 

discussion the work of art and the image of 
popular culture is curated by Melike Bayık. The 
exhibition can be seen at KRANK Art Gallery in 

Etiler, Istanbul until 20 January.

Focusing on various topics such as myths, 
symbolic narration, human nature and 
human’s self-seeking in nature, Kerem 

of human beings to position its own 
existence over nature in his exhibition 
entitled “Et cor natura / The Heart 
of Nature”. In the paintings of the 

accompany elements that underline 
the transience of the world. Employing 

place for itself as the symbol of life. The 
paintings by which the artist creates a 

AT THE HE ART OF 
NAT U R E

bozluartproject.com

Kerem Ağralı, Kayıp Bahçe / Lost Garden, 2018

Ardan Özmenoğlu, Mavi Dolmuş 
The Blue Minibus, 2011
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THE ANTECEDENT OF ÇATALHÖYÜK: 
BONCUKLU HÖYÜK 

ÇATALHÖYÜK’ÜN ATASI: 
BONCUKLU HÖYÜK 

National Geographic Türkiye’nin 
Ağustos 2019 sayısında, Prof. Dr. 

Necmi Karul’un imzasıyla çıkan 
“Anadolu’nun Neolitik Dönem 

Çiftçileri” başlıklı makalede de 
antik dönem insan DNA’sı üzerinde 

yapılan son araştırmaların, Boncuklu 
Höyük çiftçilerinin Avrupa’ya yayılım 

sürecini aydınlattığı belirtiliyor. 

Published in National Geographic 
Türkiye August 2019 issue, the essay 

by Prof. Dr. Necmi Karul, entitled 
“Anadolu’s Neolithic Age Farmers” 

claims that the latest research, 
conducted on the DNA of the people 
in ancient history sheds light on the 

spreading of the Boncuklu Höyük 
farmers in Europe.
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One of the most important contemporary 
archaeology museums of the world, 

the 2020 “Europe Museum of the Year 
Awards” (EMYA) given by European 
Museum Forum (EMF) each year to 
the highly rated public museums. Opened 
on the 20th anniversary of Troy Ancient 
city’s admittance to UNESCO World 
Heritage List in 2018 “The Year 
of Troy”, the museum displays 2000 
artefacts unearthed during Troy and  
Troas excavations each one of which is a 
cultural heritage. The Museum is spread over 
a large area referred to in Homer’s  as 
the place where the “Battle of Troy” took 
place, at the entrance of the Troy Ancient 
city which remains within the borders 

The European Museum of The 
Year Award winner will be announced with 
a ceremony on the last day of the European 
Museum Forum Annual Conference to 
be held in the National Museum Cardiff 
between 29 April-2 May, 2020.  

 

Renk konusunda dünyanın önde gelen 
kurumlarından biri olan Pantone Renk 

Enstitüsü, 2020’nin trend rengini 
açıkladı: Klasik Mavi (Pantone 19-4052). 
Enstitünün açıklamasına göre, yeni bir 
çağın eşiğinde olduğumuz günümüzde 

güvenilirlik ve istikrarın simgesi olan Klasik 
Mavi, dinginliği, özgüveni ve birlikteliği 

çağrıştırıyor. Alacakaranlıkta gökyüzünün 
büründüğü bu rengin zarafeti, basitliğinde 

yatıyor. Yeni bir günün doğuşunu 
simgeleyen renk, aynı zamanda değişime 

ayak uydurmanın da bir ifadesi. 20 yılı 
aşkın süredir her Aralık ayında, bir sonraki 
yılın trend rengini açıklayan enstitünün bu 
seçimi, tasarım, dekorasyon, mücevherat 

ve moda da dahil farklı alanlarda  
etkili oluyor. 

pantone.com

The Colour of the Year: 
Classic Blue  

One of the most prominent 
institutions when it comes 

to colour, Pantone Colour institute declared 
the 2020’s trend colour: Classic 

Blue (Pantone 19-4052). According to the 
briefing of the institute, today as we are 
on the brink of a new age, the colour of 
reliability and permanence, Classic Blue 

brings tranquility, self-confidence and unity 
to our minds. The elegance of this colour 

which the sky assumes in the twilight, lies in 
its simplicity.  Symbolising the dawning of a 
new day, the colour is also an expression of 
keeping up with the changes. This selection 
of the institute, which has been announcing 

the trend colour of the next year every 
December for over 20 years now, has an 
impact on various areas such as design, 

decoration, jewellery and fashion.  

 
 

TROYA, AVRUPA’DA 
 

müzelerinden biri olan Troya Müzesi, 

adet eser sergileniyor. Müze, Homeros’un 

Galler Ulusal Müzesi’nde düzenlenecek 

troya2018.com
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okuyayplatformu.com

THE READING CULTURE IN TURKEY  

  

  

  

TREND / Hotwire





Kyrenia, Cyprus  I  +90 548 874 77 77



www.lesambassadeurs.net

Rezervasyon için +90 548 853 77 77 

Girne’nin en seçkin 
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Sonbahar
İskoç yazar Ali Smith’in “Mevsim Dörtlemesi”nin 
ilk kitabı olan ve Man Booker’a aday gösterilen 
romanı, sınırların ve dışlayıcılığın giderek arttığı 
bir dünyada, zamanın, yaşlanmanın, aşkın ve 

değerin ne olduğunu sorguluyor. The Guardian’ın 
“ilk post-Brexit romanı” olarak nitelendirdiği eser, 
Seda Çıngay Mellor tarafından Türkçeye çevrildi.

kafkakitap.com

Autumn 
Autumn, the first book of Scottish author 
Ali Smith’s ‘Seasonal Quartet’ tetralogy, is 

nominated for The Man Booker Prize. The novel, 
questions the value of time, ageing and love in a 
world where boundaries and ostracization is on 
the rise. The book deemed by The Guardian to 

be “the first post-Brexit novel” is translated into 
Turkish by Seda Çıngay Mellor.

Making groundbreaking studies on 

machines, optics, botanics, geology and the 
arms with a playful and obsessive penchant, 
Leonardo did not only fascinate the Italian 
Renaissance by crossing the line between 
the humanities and basic sciences; he also 
gave a whole new meaning to creativity and 
innovation in the world. He observed how 
light rays hit the cornea and painted “The 
Last Supper” by using variable perspectives. 
He studied corpses to see the muscles that 
moved the lips and created “Mona Lisa”, 
the most memorable smile of the world. 
Written by Walter Isaacson who wrote the 
biographies of Steve Jobs and Einstein, the 
book is translated into Turkish by Emre 
Gözgü.domingo.com.tr

LE ONARD O 
DA VINCI

b h

Nurten Yalçın Erüs’ün kaleme aldığı kitap, hayatını 
İstanbul Sultanhamam’da gömlek, pardösü ve 
çorap toptancılığı yaparak kazanan genç Leon 

Bahar’ı merkezine alıyor. Varlık Vergisi Kanunu’nun 
çıkarılmasının ardından ödemesi gereken vergiyi 

ödeyemeyen genç Leon sürgüne gönderilir. 
Leon’un Aşkale ve Sivrihisar’daki yaklaşık 10 ay 

süren sürgününde karısına yazdığı mektuplar ve 
devlete gönderdiği dilekçeler ışığında hazırlanan 

bu kitap, bir döneme ışık tutuyor.   
kirmizikedi.com  

Let me Introduce to you Leon Bahar  
The book penned by Nurten Yalçın Erüs  

centers around Leon Bahar who makes a 
living as a shirt, topcoat and socks wholesaler 
in Sultanhamam in Istanbul. With the capital 

tax law coming into effect not being able to pay 
the tax, young Leon is sent off to exile. Based on 
the letters Leon has written to his wife and the 

petitions he submitted to the government during 
his nearly 10 month exile in Aşkale and Sivrihisar, 

this book sheds light to an era.   

LEONARDO DA VINCI

Son Akşam Yemeği / The Last Supper (1495-98)

Leonardo Da Vinci, Meryem’e Müjde / The Annunciation (1472-75) 
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In the book entitled Planet 
Grandma, which everyone can 

Kuzgun

Kuzgun
Planet 

Grandma

Tie up the 
Horses, We’ll Spend the Night Here, 
Spring at Times and Small Room

Harika Bir Uçurtma!
Annesiyle çarşıya çıkan Peri, gökkuşağı renklerindeki bir 

uçurtmaya vuruluyor. Evde kırmızı, mavi, yeşil, sarı, mor; bir 
sürü uçurtması var ama bu bambaşka… Ve ne yapıp edip 
bu uçurtmayı alması için annesini ikna etmesi gerekiyor. 

Sihirli değneğinden biraz yardım istiyor, ancak Peri’nin hiç 
beklemediği bir şey oluyor. “Lili ve Yedi Çocuğu” isimli kitap 
serisiyle tanınan Tülin Kozikoğlu yeni kitabında, ihtiyaçlar, 
istekler ve tüketim alışkanlıkları üzerine muzip bir hikâye 
anlatıyor. Kitabın eğlenceli çizimleriyse Serkan Aka’ya ait.

penayayinlari.com

A Wonderful Kite!
Going out to do grocery shopping with her mother Peri falls 
in love with a kite with rainbow colours. She has many kites 

at home, ones that are red, blue, green, yellow and purple but 
this is a whole new thing… And she has to do everything she 
can to convince her mom to get this one. She asks for help 
from her magic wand; however, something Peri could never 
have fathomed happens. Known for her series, “Lilly and Her 
Seven Children”, Tülin Kozikoğlu tells a mischievous story on 

needs, wants and consumption habits. The funny illustrations 
of the book are by Serkan Aka.

ANNEANNE 

Anneanne Gezegeni
kitapta Kuzgun

Ve Kuzgun

, ve Nohut 
Oda

Anneanne Gezegeni

nesinyayinevi.com

PL ANE T GRANDMA
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Kedimi Gören  

Ayça Warner’ın kaleme aldığı ve 
Çağrı Şensoy ile Tuğçe Yolcu’nun 
yönettiği interaktif oyunda minik 
seyirciler, internette çok fazla vakit 
geçiren Deniz’in kaybolan kedisi 
Mıstık’ı arıyor. Çocukların sahneye 
çıkarak bilim deneyi yaptığı, hep 
beraber dans ettiği ve eğlenceli 
bilmeceleri yanıtladığı oyun 12, 19 
ve 26 Ocak’ta İstanbul’daki Sahne 
Beşiktaş’ta!
sahnebesiktas.com

Kuzular Firarda:  

Ünlü stop-motion animasyon Koyun 
Shaun’un ikinci sinema filminde, 
Shaun ve çiftlikteki arkadaşları, 
bozulan uzay gemileri nedeniyle 
çiftliğe iniş yapan sevimli uzaylı 
Lu-La’yı misafir ediyor. Lu-La 
kısa zamanda Shaun’un yeni “en 
iyi arkadaşı” haline geliyor. Minik 
dostunu zarar görmeden kendi 
galaksisine göndermeyi hedefleyen 
Shaun ve arkadaşları, aksilikler ve 
komikliklerle dolu maceralara atılıyor.

Has Anyone Seen  
My Cat?
In this interactive play written by 
Ayça Warner and directed by Çağrı 
Şensoy and Tuğçe Yolcu, small 
spectators search Mıstık, the cat 
of Deniz who spends a lot of time 
surfing the internet. This play, 
in which children go on stage to 
do scientific experiments, dance 
all together and answer funny 
puzzles, will be at Sahne Beşiktaş 
in Istanbul on 12, 19 and 26 
January!

A Shaun the Sheep 
Movie: Farmageddon
In the second movie of Shaun the 
Sheep, the famous stop-motion 
animation character, Shaun and 
his friends on the farm, entertain 
cute alien Lu-La who had to do a 
forced landing due to a spaceship 
malfunction. In a short while, Lu-La 
becomes the new “bestie” of Shaun. 
Aiming to send her little friend to her 
galaxy safe and sound, Shaun and 
his friends set out on adventures full 
of setbacks and comicalities.

BEETHOVEN VE SHAKESPEARE 

THE TEMPE ST OF SHAKE SPE ARE 
AND BEETHOVEN
Conjoining classical music and theatre, children’s play “The Tempest” 

Beethoven and classical music are given to the children by Emir 

part, William Shakespeare’s play entitled “The Tempest” is staged 

“The Tempest Sonata” composed by Beethoven who was inspired 

issanat.com.tr 
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Müzik tarihinin en önemli isimlerinden Wolfgang Amadeus 

Mozart Salieri’yi 
Costanze karakterine de 

THE EXTRAORDINARY RELATIONSHIP 
OF MUSICAL GENIUSES 

Mozart 
Salieri 

and Costanze

Nostaljik Bir Yolculuk 
Semaver Kumpanya tarafından 
sahnelenen “Mağdur Fil Ölüleri” oyunu 
izleyenleri nostaljik bir yolculuğa 
çıkarıyor. 1969 senesinin yılbaşı 
akşamında geçen oyun, evli bir çiftin 
yaşadıkları üzerinden döneme mercek 
tutuyor. Hakan Tabakan’ın yazdığı ve 
Volkan Sarıöz’ün yönettiği iki kişilik 
oyunda sahneyi Sarp Aydınoğlu ve 
Sezin Bozacı paylaşıyor. Oyun, 15 ve 31 
Ocak’ta İstanbul Çevre Tiyatrosu’nda 
seyirciyle buluşuyor. 

Kendine Ait Bir Oda’ya 
Yeni Bir Yorum
Türkiye’nin ilk profesyonel feminist 
tiyatro topluluğu Tiyatro Boyalı Kuş 20. 
yılında dikkat çeken bir performansla 
izleyici karşısına çıkıyor. Kadın 
hareketinin başucu kitaplarından 
Virginia Woolf’un önemli eseri Kendine 
Ait Bir Oda’yı yorumlayan Tiyatro Boyalı 
Kuş, sahneleyeceği performansı, 
ilgili mekâna göre kurguluyor. Jale 
Karabekir’in çevirdiği ve rejisörlüğünü 
üstlendiği oyun, Aslıhan Aydoğan 
Büyükakgül, Aslıhan Kılıç, Dicle Yılmaz, 
Gül Şener ve Pelin Oruç tarafından 
sahneye taşınıyor. Oyun 18 ve 25 
Ocak’ta Beşiktaş Pera Sanat’ta 
izlenebilir.

A Journey of Nostalgia   
Staged by Semaver Kumpanya, the 
play “Mağdur Fil Ölüleri” (Victimized 
Exanimate Elephants) takes the audience 
on a nostalgic journey. Passing on the 
New Year’s Eve in 1969, the play focuses 
on the lives of a married couple through 
the looking glass of the times they live in. 
Written by Hakan Tabakan and directed 
by Volkan Sarıöz, the two character play 
stars Sarp Aydınoğlu and Sezin Bozacı. 
The act can be seen in Çevre Theatre, 
Istanbul on 15 and 31 January.  

A New Interpretation of  
A Room of One’s Own 
The first professional feminist 
theatre company in Turkey, Tiyatro 
Boyalı Kuş is celebrating the 20th 
anniversary of its establishment with 
an interesting performance. While 
interpreting Virginia Woolf’s important 
work A Room of One’s Own, one of 
the reference books of the women’s 
movement, Tiyatro Boyalı Kuş stages 
the performance in accordance with 
the venue. Translated and directed by 
Jale Karabekir, the play stars Aslıhan 
Aydoğan Büyükakgül, Aslıhan Kılıç, 
Dicle Yılmaz, Gül Şener and Pelin Oruç. 
The play can be seen in Pera Sanat, 
Beşiktaş on 18 and 25 January. 
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cnharpfestival.com

IN MEMORY 
OF CEREN 

ANISINA 

Yinon Muallem Quartet 
Akbank Sanat 28 Ocak’ta hem 
Türkiye’de hem de dünya çapında 
önemli festivallerde, başarılı 
performanslara imza atan Yinon 
Muallem Quartet’i (Yinon Muallem, 
Hakan Gürbüz, İsmail Altunbaş, Erdi 
Arslan) ağırlıyor. Ayrıca, şimdiye dek 
on albümü yayınlanan; Kudsi Ergüner, 
Erkan Oğur, Göksel Baktagir, Derya 
Türkan, Tüluğ Tırpan, Ömer Faruk 
Tekbilek, Ross Daly, Areti Ketime,  
Mor Karbasi da dahil başarılı 
müzisyenlerle birlikte çalışan  
Muallem de Akbank Caz 30. Yıl 
Konserleri kapsamında 28 Ocak’ta, 
İstanbul, Beyoğlu’ndaki Akbank 
Sanat’ta!
akbanksanat.com

Yinon Muallem Quartet  
On January 28, Akbank Sanat is 
hosting Yinon Muallem Quartet 
(Yinon Muallem, Hakan Gürbüz, 
İsmail Altunbaş, Erdi Arslan) which 
did not only stage successful 
performances in Turkey but 
also over the world. Moreover, 
Muallem who has released ten 
albums and collaborated with 
successful musicians including 
Kudsi Ergüner, Erkan Oğur, Göksel 
Baktagir, Derya Türkan, Tüluğ 
Tırpan, Ömer Faruk Tekbilek, 
Ross Daly, Areti Ketime, and Mor 
Karbasi will be at Akbank Sanat, 
within the scope of Akbank Jazz 
30th Year Concerts in Beyoğlu, 
Istanbul on 28 January! 

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) 
tenorlarının sahne aldığı, duygu yüklü 
İtalyan halk şarkılarından oluşan 
“Napoliten Konseri” dinleyicileri 
İtalya’da bir yolculuğa çıkarıyor. 
Eduardo di Capua, Francesco 
Paolo Tosti, Rodolfo Falvo, Cesare 
Andrea Bixio, Salvatore Cardillo de 
dahil ünlü bestecilerin eserlerinin 
seslendirileceği konserde Besnik 
Ademoğlu, Serkan Bodur, Berk  
Dalkılıç, Can Reha Gün, Yoel Keşap, 
Ufuk Toker ve Onur Turan’a piyanist 
Hüseyin Kaya eşlik ediyor. İDOB 
tenorları, 13 Ocak’ta İstanbul, Zorlu 
PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde 
seyirciyle buluşuyor.
operabale.gov.tr

A Short Trip to Italy 
The “Neapolitan Concert”, 
consisting of a repertoire of Italian 
folk songs to be performed by the 
tenors of Istanbul State Opera and 
Ballet, will take the audience on a 
journey to Italy. Featuring songs 
by famous composers including 
Eduardo di Capua, Francesco Paolo 
Tosti, Rodolfo Falvo, Cesare Andrea 
Bixio, and Salvatore Cardillo, 
songs will be performed by Besnik 
Ademoğlu, Serkan Bodur, Berk 
Dalkılıç, Can Reha Gün, Yoel Keşap, 
Ufuk Toker and Onur Turan with the 
accompaniment of pianist Hüseyin 
Kaya. Tenors will meet the audience 
at the Zorlu PSM Turkcell Platinum 
Stage in Istanbul on January 13. 
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Dr. Dolittle yeniden 

Tommy Stubbins

THE VOYAGE OF D O C TOR D OLIT TLE
Dr. Dolittle

Dolittle

apprentice Tommy Stubbins

Judy
Hollywood’un efsane isimlerinden 
Judy Garland’ın hayatının son 
dönemini anlatan film, çocuk yaşta 
ünlü olan, “Oz Büyücüsü”yle yıldızı 
parlayan ve “Somewhere over the 
Rainbow” adlı şarkısı kulaklara 
kazınan yıldızın sahne önündeki ve 
ardındaki yaşamını beyazperdeye 
taşıyor. Ropert Goold’un yönettiği 
filmde Judy Garland’a Renée 
Zellweger hayat veriyor. Oscar 
yarışında da adından söz ettirecek 
olan film, 3 Ocak’ta vizyona giriyor.

Biz Böyleyiz
Caner Özyurtlu'nun yönetmenliğini 
üstlendiği filmin oyuncu 
kadrosunda usta oyuncu 
Hümeyra’ya, Berrak Tüzünataç, 
Şebnem Bozoklu, Özge Özpirinçci, 
Engin Öztürk, Meriç Aral ve Boran 
Kuzum da dahil pek çok yetenekli 
oyuncu eşlik ediyor. Ellerinde 
büyüdükleri Nezihe’nin rahatsızlığı 
sebebiyle yıllar sonra yeniden 
bir araya gelen bir grup yazlık 
arkadaşının hikâyesini anlatan film, 
10 Ocak’ta sinemalara geliyor.

Judy
Depicting the last days of Judy 
Garland, who became a star at a young 
age with “The Wizard of Oz” and got 
etched in our memories with the song, 
“Somewhere over the Rainbow”; ‘Judy’ 
carries on and off screen life of this 
legendary actress on silverscreen. 
In this movie directed by Ropert 
Goold, Judy Garland is portrayed by 
Renée Zellweger. The movie which will 
leave its mark in the contest for the 
academy awards will be in theatres on 
3 January.

The Way We are
In this movie directed by Caner 
Özyurtlu, master actress 
Hümeyra is accompanied by 
many talented players such 
as Berrak Tüzünataç, Şebnem 
Bozoklu, Özge Özpirinçci, Engin 
Öztürk, Meriç Aral and Boran 
Kuzum. Telling the story of a 
group of summer house friends 
coming together years later due 
to the ailment of Nezihe who 
brought them up, the movie will 
be in theatres on 10 January.
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Sizi öncelikle Vine videolarınız aracılığıyla 
tanıdık. Ardından ise YouTube’da yayınlanan 
“Yara Bandı” isimli dizide izledik…
Doğup büyüdüğüm Trabzon’dan üniversite eğitimi 
için İstanbul’a geldim. Işık Üniversitesi’nde 
Uluslararası Ticaret okudum. Üniversitede 
senaristlik eğitimi alıp kendi hikâyesini kısa 
metrajlı bir filmde anlatmak isteyen bir arkadaşım 
vardı. O filmini çekerken oyunculuğa merak 
saldım. Arkasından iki tane daha kısa metraj film 
çektik. Aynı zamanda bir dönem oldukça popüler 
olan Vine’da da çeşitli işler yaptım. Sonrasında 
ise YouTube’da yayınlanan “Yara Bandı” isimli 
projede yer aldım. Dijital platformlar, genç 
kuşakların tanınması ve yeteneklerinin geniş 
kitlelerce fark edilmesi açısından oldukça etkili. 
Gençlerin bu mecralarda yer almasının çok 
önemli olduğunu düşünüyorum.

Bu ay gösterime girecek “Baba Parası” isimli 
sinema filminde de oynuyorsunuz. Oyunculuk 
serüveninizi sizden dinleyebilir miyiz?
Oyunculuk yolculuğunda kendimi geliştirmek için 
hem Işık Üniversitesi Tiyatro Kulübü’ne katıldım 
hem de Çağ Çalışkur’dan eğitim aldım. Şu sıralar 
Craft Atölye’de eğitim almaya devam ediyorum. 
“Yara Bandı” dizisi 13 bölümden oluşuyordu ve 
toplamda 6 milyondan fazla izlendi. “Cumalı 
Ceber” serisi de oyunculuk adına çok öğretici 
oldu. “Baba Parası” ise hikâye yazım sürecinden 
itibaren bildiğim ve heyecanlandığım bir projeydi. 
İçinde mutlaka olmak istiyordum. Filmde küçük 
bir rolüm olmasına rağmen bu ekiple çalışmaktan 
büyük bir keyif aldım. 

Sosyal medyada Karadeniz esprileri ile 
de gündemdesiniz. Bir gün bir Karadeniz 
projesinde yer almayı ister misiniz?
Trabzon’da doğup büyüdüm. Karadeniz insanının 
enerjisini yansıttığımı düşünüyorum. Ait olduğum 
coğrafyayı anlatan bir projede yer almayı elbette 
çok isterim. Beni zorlayabilecek farklı rolleri 
oynamak isterim. Belki kişisel yapıma çok 
aykırı bir karakter, belki bir şizofren… Her rolün, 
gelişimime katkıda bulanacağını düşünüyorum. 
Komedi kadar dramada da yer almak en büyük 
isteğim. 

We first got to know you through your vine videos. And then watched you in the 
“Yara Bandı” series published over YouTube…  
From Trabzon where I was born and bred, I arrived in Istanbul for my university 
education. I studied International Commerce at Işık University. I had a friend who wanted 
to be trained in screenwriting to tell his story in a short movie. While he was shooting 
his movie, I developed a passion for acting. And then we shot two more short films. And 
I also did various jobs on vine which was quite popular at that time. And later, I took 
part in “Yara Bandı”, a project broadcasted over Youtube. Digital platforms are pretty 
important for young generations and their talents to come to be known and noticed by 
the masses. I think that it is very important for young people to take their place in these 
types of media.  
  
We will be watching you in “Baba Parası”, a movie that will come to the theatres in 
January. Can you tell us about your acting adventure?  
In order to develop my acting, I not only participated in the Işık University Theatre 
Club but also received training from Çağ Çalışkur. I continue to get training in 
the Craft Workshop. The series, “Yara Bandı” consisted of 13 episodes and in total it was 
viewed more than 6 million times. Also the “Cumalı Ceber” series was pretty much like 
a school in terms of acting. “Baba Parası”, on the other hand, was a project I knew right 
from the start, at its writing phase and was very excited about. I certainly wanted to be in 
it. Even though I have a small part in the movie, I really enjoyed working with this team.   
  
You remain on the backburner of social media with your humour on the Black Sea 
region. Would you like to take part in a project about the Black Sea?  
I was born and raised in Trabzon. I believe that I reflect the energy of the Black Sea 
people. I would very much like to take part in a project that reflects the geography I 
belong to. I would like to take part in different and challenging roles. Something that 
might be quite different than my own character, a schizophrenic for instance… I think 
that each role would contribute to my development. My greatest wish is to play in a 
drama as much as I do play in comedies.   

Vine videoları ve “Yara Bandı” isimli YouTube 
dizisiyle tanınan Emre Keskin, son olarak bu ay 
gösterime girecek “Baba Parası” isimli sinema 
filminde rol aldı. Keskin ile oyunculuk serüvenini 
konuştuk.

  RÖPORTAJ / INTERVIEW: DENİZ DURU

Emre Keskin, who is known for vine videos and the Youtube 
series “Yara Bandı” (Plaster),  played a part in the “Baba Parası” (Living on My 
Father’s Money) movie. We talked about his acting adventure with Keskin.  

PUR SUING A DRE AM  
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Su, Toprak, 
Hava

WHI CH  ON E  IS YOU R CIT Y ?

Fire Water, Earth Air

 HAZIRLAYAN / COMPILED BY:  HANDE ÇETİN ONGUN

[ B U K E T  U Z U N E R  -  M A R D İ N ]

Old Mardin features all the 
splendour of the Middle Ages; it is 
so charming that it’s difficult not 
to fall for it at first sight with 
its houses dazzling with their stone 
masonry, and castle a.k.a. “eagle’s 
nest” setup on the slope of the 
mountain like a terrace where “stone 
literally finds a tongue” thanks to its 
impressive architecture.  

Alluciye (ekşili erik yahnisi), 
kiliçe (mahlepli çörek), kitel raha 
(haşlanmış Süryani içli köftesi), 
lebeniye (yoğurtlu buğday 
çorbası), incasiye (pekmezli 
erik tavası), peksimet ve mırra 
kahvesi, Mardin’de mutlaka 

tatmanız gerekenler arasında. Dönerken bıttım (yabani 
fıstık) sabunu, Mardin’i evinize taşıyacak Şahmeran 
ve de Süryani ustalardan telkâri gümüş işleri almayı 
unutmayın.

Alluciye (sour plum stew), kiliçe (a short bread with  
mahaleb), kitel raha (boiled Syriac kibbeh), lebeniye  
(wheat soup with yoghurt), incasiye (plum au pan with 
grape molasses), peksimet (twice baked bread) and myrrh 
coffee are among the must tastes in Mardin. Upon your  
return, do not forget to get bıttım (wild pistachio) soap,  
Şahmeran which will carry Mardin to your house, and the 
filigree silverware handmade by Syriac masters.  

Kent merkezinde ve çevresinde görülmesi gereken 
pek çok yer bulunuyor: Deyrülzafaran ve Mor Gabriel 
manastırları, Ulu Cami ve Kasımiye Medresesi, Mardin 
ve Sabancı müzeleri, Dara Harabeleri ve Revaklı Çarşı 
bunlardan sadece birkaçı.

There are many places to see around the city centre:  
Deyrulzafaran and Mor Gabriel monasteries, Ulu 
Mosque and Kasımiye Madrasa, Mardin and Sabancı  
Museums, Dara Ruins and Revaklı (Porched) Bazaar 
are only some of these.  

Mezopotamya’nın en eski ve en güzel şehirlerinden 
Mardin, öyle birkaç günde gezip bitirilecek bir yer değil. 
Süryani, Ermeni, Arap, Kürt ve Selçuklu Türklerinin bir kolu 
olan Artuklu ve Akkoyunlu kültürlerinin en zarif ve incelikli 
eserleri bu şehirde.

One of the oldest and most beautiful cities 
of Mesopotamia, Mardin is not a place which you 
can explore just in a few days. The most elegant 
and refined of the Syriac, Armenian, Arabic, Kurdish 
and the Artuqid and Aqqoyunlu branches of Seljuk 
Turks are here.  



#kariyerindefarkyarat

www.yeditepe.edu.tr
(0216) 578 00 50lisansustu@yeditepe.edu.tr

Fark Yarat
5 Enstitüde 83 Yüksek Lisans
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CO O KIE  WIT H TAHINI 

Table

Malzemeler
Hamuru için:
1 kg un, 2 bardak su, 3/4 su bardağı zeytinyağı,  
2+1 yemek kaşığı toz şeker, 3 yemek kaşığı sirke,  
3/4 yaş maya (30 gr), 1 yemek kaşığı mahlep,  
(tercihen) üzerine serpmek için zeytinyağı 
İç malzemesi için:
1/2 kg tahin, 1 su bardağı toz şeker,  
1 su bardağı kıyılmış ceviz

Ingredients
For the dough:
1 kg flour, 2 cups of water, 3/4 cups of olive oil,  
2+1 tbsp. granulated sugar, 3 tbsp. vinegar,  
3/4 fresh yeast (30 gr), 1 tbsp. of mahaleb,  
olive oil to sprinkle on top (to your liking)  
For the filling: 
1/2 kg tahini, 1 cup of granulated sugar,  
1 cup of roughly ground walnuts 

Yaş maya ve 1 yemek kaşığı şekeri 
ılık su ile eritip kabartın. Unu eleyin, 
ortasını açın, boşluk oluşturun ve 
maya dahil tüm malzemeleri bu 
boşluğa doldurun. Önce dairesel 
hareketlerle karıştırıp daha sonra 
iki elinizle yoğurun. Hamuru 5-6 
eşit bezeye ayırın, üstünü 
hafif nemli bir bezle örtün 
ve mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamurun her 
bezesini oklava yardımıyla 
(gerektiğinde unlayarak) 
açın. Açtığınız yufkaya tahin 
sürün ve bu tahini elinizle yufkanın 
her tarafına dağıtın. Ardından 
şeker ve ceviz serpin. Yufkanın 
ortasından bir delik açın ve dışa 
doğru rulo şeklinde yuvarlayın. 
Yuvarlanan yufka daire 
şeklini alınca ortadan ikiye 
bölün, ikiye böldüğünüz 
ruloları 20-25 cm 
uzunluğunda parçalara 
ayırın ve her parçayı kendi 
ekseni etrafında döndürerek 
gül şeklini verin. Daha sonra 
merdane yardımıyla gül şekli 
verdiğiniz hamuru hafifçe üstünden 
geçerek inceltin ve üzerine susam 
serpin. 

Tahinov çöreği önceden 170 derece 
ısıttığınız fırında yaklaşık 20 dakika 
pişirin. Tahinov çöreğini ister sıcak, 
ister ılık, ister ertesi gün soğuk 
olarak servis edin.

Melt the fresh yeast and a 
tablespoonful of sugar in lukewarm 
water and let it froth. Sift the flour, 
open up a hole in the middle and fill 
it in with all the other ingredients 
including the yeast. Stir it first, with 
circular motions and then knead 

it with both hands. Divide the 
dough into 5-6 equal pieces 

and place a damp cloth over 
them to leave them to rise. 
 

Roll out each piece of the 
fermented dough with a rolling 

pin (sprinkle flour over them as 
you roll them out). Spread a thin 
layer of tahini on each of the pieces 
of dough you have rolled out making 
sure you cover it thoroughly using 
your hands if need be. Then sprinkle 

sugar and roughly ground 
walnuts over it. Puncture a 
hole in its middle and roll 
it out outwards. When the 
rolled out dough takes a 

cylinder shape cut it into 
two, divide the rolls that you 

have cut into half in 20-25 cm long 
pieces and turning each one on its 
own axis give them the shape of a 
rose. Then thin out the dough with 
a rolling pin and sprinkle sesame 
seeds on top.  
 
Bake the Tahinov cookies in the oven 
you preheated to 170 degrees for 
20 minutes. Serve it either warm, 
lukewarm or cold the next day. 
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As ÖRAV, you draw attention to the fact that children’s development can only be 
achieved through the development of the teachers. Can you share with us the 
importance of continuous training for teachers in today’s everchanging world?
Our teachers have the biggest impact on the new generation which will shape the 
future of our country. This can only be achieved by making this great force, that is 
to say our teachers, more qualified, accoutred and equipped and that can only be 
accomplished by professional development. Professional development is required 
for all professions but when working with children, it is crucial, since the formation 
of a generation gap which used take 10-15 years previously, now forms in 2-3 
years. It is also important for teachers to improve themselves to keep up with this 
pace in order to establish bonds with their students. 

What did ÖRAV do from past to present and what educational projects did it bring 
to life?
We have been designing educational programs to cater to the needs of teachers for 
the last 11 years and trying to make it prevalent throughout Turkey free of charge. 
Our primary goal is to support the development of our educators who play a crucial 
role in educating the individuals of the 21st century. With our teachers we realised 
projects on various topics such as communication skills, creativity, financial 
literacy, critical thinking, negligence, abuse, peaceful communications, prejudice, 
and integration of technology into education. With the school managers, we are 
working within the frame of various topics such as getting to know the institution, 
leadership, professional coaching and team management. 

Besides our one on one training sessions, we also are helping our colleagues 
access our educational content for free with e-Kampus, the distance learning 
program we developed in order to support sustainability and equality of 
opportunity. We are also enabling sharing of information with this program. www.orav.org.tr

TREND / Hotwire

ÖRAV olarak çocukların gelişiminin öğretmenlerin 
gelişimiyle mümkün olacağına dikkat çekiyorsunuz. 
Her şeyin hızla değiştiği günümüz dünyasında 
öğretmenlerin sürekli mesleki eğitim almasının 
önemini bizlerle paylaşabilir misiniz?
Ülkemizin geleceğini şekillendirecek yeni 
neslin yetiştirilmesinde etkisi en fazla olanlar 
öğretmenlerimiz. Etkisi bu derece büyük olan bir 
gücün yani öğretmenlerin daha nitelikli, birikimli 
ve donanımlı olması ise ancak mesleki gelişimle 
sağlanabilir. Mesleki gelişim her meslek için 
gerekiyor ancak özellikle çocuklarla çalışırken çok 
daha büyük bir önem taşıyor; çünkü kuşaklar arası 
fark eskiden 10-15 senede bir olurken değişim hızı 
günümüzde iki-üç seneye kadar düştü. Öğretmenlerin 
de öğrencileriyle bağ kurabilmesi için bu hıza ayak 
uydurarak gelişmesi önemli. 

ÖRAV dünden bugüne neler yaptı ve hangi eğitim 
projelerini hayata geçirdi?
11 yıldır öğretmenlerin ihtiyacına yönelik 
eğitim programları tasarlıyor ve bu programları 
ücretsiz olarak Türkiye’nin dört bir köşesinde 
yaygınlaştırıyoruz. Birincil hedefimiz 21. yüzyılın 
gerektirdiği becerilere sahip bireyler yetiştirmede 
sorumluluk üstlenen eğitimcilerimizin gelişimini 
desteklemek. Öğretmenlerimizle iletişim becerileri, 
yaratıcılık, finansal okuryazarlık, eleştirel düşünme, 
ihmal, istismar, barışçıl iletişim, önyargılar, 
teknolojinin eğitime entegrasyonu da dahil farklı 
başlıklarda çalıştığımız projeler gerçekleştirdik. 
Okul yöneticileriyle ise kurumu tanımak, liderlik, 
meslektaş koçluğu, ekibi yönetmek gibi farklı başlıklar 
çerçevesinde çalışıyoruz. 

Yüz yüze eğitimlerimizin yanı sıra, sürdürülebilirliği 
ve fırsat eşitliğini desteklemek için geliştirdiğimiz 
uzaktan öğrenme platformumuz e-Kampüs ile 
eğitimcilerin eğitim içeriklerimize ücretsiz olarak 
ulaşmasını sağlarken meslektaşlar arası bilgi 
paylaşımını da mümkün hale getirdik. 

Birleşmiş Milletler’in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları arasında olan “nitelikli eğitim”in 
bileşenlerinden biri de daha nitelikli, birikimli ve 
donanımlı eğitimciler. Bugüne kadar bu amaç için 
81 ilde toplam 180 bin eğitimciye ulaşan Öğretmen 
Akademisi Vakfı (ÖRAV) Genel Müdürü Füsun Çürüksu 
ile faaliyetlerini konuştuk. 

One of the constituents of “quality education”  which is cited among the 2020 
Sustainable Development Goals of the UN, is more qualified, accoutred and 
equipped educators. We discussed ÖRAV’s (The Teachers Academy Foundation) 
activities, which reached 180 K educators in 81 cities, with its General Manager 
Füsun Çürüksu. 

QUALIFIED TEACHERS FOR QUALITY EDUCATION
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[ E Z G İ  M O L A ]

The Queen

“I WANT TO RETURN BACK TO THE SCREEN WITH A ROLE  
THAT WILL SURPRISE THE AUDIENCE”  

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

“Alice” müzikali ikinci sezonunu oynuyor. Sohbetimize bu müzikal 
fikrinin nasıl doğduğuyla başlayabiliriz…  

“Alice Harikalar Diyarında”nın sizin için ayrı öneme sahip olduğunu 
duyduk…  

“Alice” musical is in its second season. We can start our conversation 
with how this musical idea was born …  

We heard that “Alice in Wonderland” is of a whole new importance for 
you …  

PORTRE / Portrait
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Seyahat etmeyi 

I find something impressive 
anywhere I go since I love 
travelling. Both Nemrut Mountain, 
Rome, Thailand or Marrakesh are 
fascinating for me... 
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Müzikalde sizin rolünüz olan Kraliçe’yi nasıl 
yorumladınız?  
Kraliçe

Kraliçe

Müzikal görsellik anlamında da seyirciye çok şey 
vaat ediyor. Bu yapımda kullanılan multimedya 
teknolojilerinin seyircide yarattığı etkiyi nasıl 
değerlendiriyorsunuz?  

In the musical how did you interpret your part, 
the Queen?  
The Queen

The 
Queen

The musical promises a lot to the theatre goers in 
terms of visuality. How do you evaluate the effect the 
multimedia technologies used in this production has on 
the spectator?  

PORTRE / Portrait

“Kendimi 
daha iyi 
hissetmek 
ve hayal 

Bunu es 
geçmemek 

“I lost weight because 
I like to feel better and 
be able to play the parts 
that I dream of. Visuality 
is an important part of 
my job. You can’t just 
skip that.”
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“Kraliçe

“The Queen

You have been away from the TV for a long time. Do you 
have a project in the near future?  
Believe you me, I’m not pleased with staying away this 
much from the TV as well but if there was a project 
that excited me and one that I believed I would be 
able to do, I would not keep my distance. We need 
to venture for bolder projects on TV. I want to surprise 
both myself and the audience. If I get such an offer, 
I’d be excited. Lucky me, I made nice movies in this 
period of seven years. Well of course TV has such an 
advantage: Televiewers have access to everything 
without disturbing their routine. But for movies and 
theatre, you need to allow a certain amount of time 
and budget.   
You are quite different than the last time we saw you on 
TV. How do you feel?  
I feel very well but I actually am not that different. It 
has nothing to do with solely my kilos. The reason for 
my change is that I feel so much happier. I do not care 
much about the physical things. There might be those 
who say, “If you don’t, why did you lose weight?”. It’s 
because I like myself. I’m doing this to feel better and 
to be able to play the parts that I dream of. Visuality is 
an important part of my job. You can’t just skip that.  
Thanks to your projects, you get the chance to visit a lot 
of places. Besides that do you like travelling?  
I love it. I’m curious about everywhere. We 
want to get the latest of everything, not to be left 
behind. However, resigning from materialism we 
can opt for collecting our money for a new place to 
explore. It feels a lot more appealing to say, “I don’t 
need that”  and buy a ticket instead to explore new 

go since I love travelling. Both Nemrut Mountain, 
Rome, Thailand or Marrakesh are fascinating for 
me... The mystical Göbeklitepe has been on my mind 
for a long time, I am really curious about that too. 

Uzun yıllardır televizyonlardan uzaksınız. Ufukta yeni bir 
projeniz var mı?  

Sizi ekranda son gördüğümüz halinizden çok farklısınız. 
Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?  

Çünkü kendimi seviyorum. Kendimi daha iyi 

Projeleriniz vesilesiyle pek çok yeri ziyaret etme şansı 
yakalıyorsunuz. Bunun dışında seyahat etmeyi sever 
misiniz?  

Dijital platformlardaki Türk dizileri kısa zamanda büyük bir 
ivme kazandı. Bu yapımlar için ne düşünüyorsunuz?  

Oyuncu olarak da izleyici olarak da heyecanla takip ediyorum. 
“Fi”, “Masum”, “Şahsiyet”, “Bartu Ben”, “Hakan: Muhafız”, 

“Atiye”… Hepsi de çok keyifli işler. Cesaret edebilmek, derken 
böyle işleri kastediyorum. Televizyonda da bu tarz yapımları 

görebilmemiz lazım.   

DIGITAL PLATFORMS
Turkish series on digital platforms gained quite a 

momentum in a short while. What do you think of them?  
Both as an actress and a viewer, I follow them with 

excitement. “Fi”, “Masum”, “Şahsiyet”, “Bartu Ben”, 
“Hakan: Muhafız”, “Atiye”… All of them are enjoyable. When I 

mean venture, I mean things such as these. We should be able 
to see these types of productions on TV.   
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Seyahat travel
TRAVEL NOTES FROM TURKEY AND THE WORLD

ÇÖL GÜLÜ DOHA  

DESERT ROSE DOHA

Ocak’ta Amsterdam
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Ocak’ta 
AMSTERDAM

 YAZI / TEXT:  ECE SAÇAR 

AMSTERDAM
IN JANUARY
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
AMSTERDAM’a haftanın HER günü her şey 
dâhil 69,99 USD’den başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.

You can fly to AMSTERDAM from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights;  
all-inclusive prices start at 69,99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan AMSTERDAM’a 
vergi ve ek ücretler hariç 
6500 BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

You can fly to AMSTERDAM 
from İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport by using 6500 
BOLPOINTS, excluding taxes 
and charges.

6500 
BOLPUAN
BOLPOINTS
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B TAmsterdam 
özgür ve 
özgün ruhuyla 

Rakamlar, bu 

Amsterdam is one 
of those cities that 
captures its visitors with 
its free and original 
spirit. Besides that 
feeling, numbers also 
indicate that around 
19 million people visit 
Amsterdam each year.
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Türk mutfag
ş

BONCUK

YARIM ASIRDAN BERI KALI
GÜVEN VE LEZZETIN SEMBOLÜ

EGETÜRK 

LEZZET, KALI
.
TE SEMBOLÜ

www.egetuerk.de
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Unstoppable Rise  

OCAK 

. Laleyle özdeşleşen 
Amsterdam için önemli 

günlerden biri  
18 Ocak’taki Ulusal Lale 

Günü. 2020 yılının teması 
Renklerin Dünyası olan 

bu özel günde, Dam 
Meydanı’ndaki 200 binden 

fazla lalenin yarattığı görsel 
şöleni izleyebilirsiniz. . 19 Ocak’a kadar 

süren Amsterdam Işık 
Festivali’nde 30 farklı 
noktadaki muhteşem 
ışık enstalasyonlarını 

izleyebilirsiniz. Sokak ve 
kanalların ışıklar altındaki 
görüntüsü seyre değer.  . Amsterdam’da yaşayan 
Çinlilerin geleneksel Çin 

Yeni Yılı kutlamasının tarihi 
25 Ocak. Nieuwmarkt’ta 
yapılan bu kutlamalarda 

havai fişek gösterilerinden 
danslara uzanan pek çok 

etkinlik düzenleniyor.

. One of the most 
important dates for 

Amsterdam, which is 
identified with tulips, is 
the National Tulip Day 

on 18 January. With the 
“World of Colours” theme 
for 2020, you can watch 
the visual feast brought 
about by more than 200 
thousand tulips adorning 
the Dam Square on this 

special occasion.   . In the Amsterdam 
Light Festival to last 

until 19 January, you can 
watch the magnificent light 
installations in 30 different 

points. The imagery 
presented by the streets 

and canals under the light 
are worth seeing.    . The traditional Chinese 

New Year Celebration 
of the Chinese living 
in Amsterdam is on  
25 January. In these 
celebrations made 

in Nieuwmarkt,  
many events ranging 

from fireworks to dance 
shows are held.  
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With residents of 200  different nations, Amsterdam is one of the European cities that 
presents the peak of cultural diversity. This finds its reflection in its cuisine as an endless 
variety of culinary delights... You will come across seafood everywhere with the fishermen’s 
stalls called  vishandel. Prepared with raw herring, haring  is the most famous delicacy of the 
city. Bitterballen, which is crispy small meatballs served with mustard sauce; stamppot in 
which cabbage and potatoes are cooked together, and french fries are among the best loved 
delights of the city… You can also taste various types of delicious cheese in Amsterdam. 
   
∫ If you would like to have a Hollandaise breakfast then you can go to Pantry.  
∫ Albert Cuyp Market is one of the most lively open air markets of the city. You can try fried 
fish, croquette or stroopwaffle (waffle with syrup) in this colourful market.   
∫ When you get hungry, you can get a cone of french fries from the food 
chain Manneken Pis and continue to explore the city.  
∫ There are many places you can try haring in. We would recommend Urker Fishmongers.  
∫ When you grow cold on the streets you can take a coffee break with apple pie 
at Cafe Winkel or Hogeraad.   
∫ The CAU Restaurant in the Dam Square can be a good choice for a delicious and romantic 
dinner.   
∫ You can opt for Foodhallen for food of various styles. Foodhallen hosts more than 20 eateries 
ranging from Michelin starred famous restaurants to street delights.   
∫ Indonesia being a colony of the Netherlands in the past, has led to the formation of an 
Indonesian population in the country and the spreading of this beautiful cuisine throughout 
the Netherlands. If you would like to try Indonesian food, there are many alternatives.  

Amsterdam, 200 farklı milletten insanla kültürel çeşitliliğin en yüksek olduğu Avrupa şehirleri 
arasında. Bu durumun mutfağa yansıması ise sonsuz bir lezzet çeşitliliği... Deniz ürünleri, 
vishandel isimli balıkçı tezgâhları başta olmak üzere hemen her yerde karşınıza çıkacak. Çiğ 
ringa balığıyla yapılan haring ise şehrin en meşhur lezzeti. Hardal sosuyla sunulan kızarmış 
çıtır küçük köfte topları olan bitterballen ve lahana ve patatesin birlikte pişirildiği stamppot ile 
patates kızartması, şehrin sevilen diğer lezzetleri… Amsterdam’da birbirinden lezzetli peynir 
çeşitlerini de tadabilirsiniz.  

∫ Hollanda usulü kahvaltı etmek isterseniz adresiniz Pantry olabilir.
∫ Albert Cuyp Market, şehrin en canlı açık pazarları arasında. Bu renkli pazarda, kızarmış balık, 
croquette (kroket) ya da stroopwaffle’ı (şuruplu waffle) deneyebilirsiniz. 
∫ Acıktığınızda ünlü patates kızartması zinciri Manneken Pis’ten külahta patates alıp gezmeye 
devam edebilirsiniz.
∫ Haring’i deneyebileceğiniz pek çok mekân var. Bizim önerimizse Urker Fishmongers.
∫ Sokaklarda üşüdüğünüzde Cafe Winkel ya da Hogeraad’da elmalı pay ve kahve molası 
verebilirsiniz. 
∫ Lezzetli ve romantik bir akşam yemeği için Dam Meydanı’ndaki CAU Restoran iyi bir seçim 
olabilir. 
∫ Farklı tarzda yemekler için Foodhallen’ı tercih edebilirsiniz. Foodhallen Michelin yıldızlı ünlü 
restoranlardan sokak lezzetlerine uzanan 20’den fazla mekâna ev sahipliği yapıyor. 
∫ Endonezya’nın Hollanda kolonisi olduğu yıllar, Amsterdam’da yoğun bir Endonezyalı 
nüfusunun oluşmasına ve bu güzel mutfağın Hollanda’da yaygınlaşmasını sağlamış. 
Endonezya yemeği tatmak isterseniz karşınıza pek çok alternatif çıkacak.

Stroopwafel

Haring



I N T E R N A T I O N A L

GGM Gastro International GmbH
Weinerpark 16 | 48607 Ochtrup | GERinfo@ggmgastro.com

+49 2553 / 7220 100 14 Para. 1 BGB). All prices are unit prices and are net prices plus applicable statutory value added 
tax. Only while stocks last. Price changes and errors excepted. Products shown may differ from the 
actual products. Decoration not included.

Tea cooker - 13 litres
TEKK13 - € 72,90

To the online shop!

Code: AZ2001           
* Code valid until 31.01.2020

10% 
 DISCOUNT 
 RABATT 

Convection ovens manual EN
HV560-2 - from € 716,90

Electric tea cooker - copper
ETKY3 - from € 629,90

Knife set in roll-up case
MSRTP5 - € 29,90 ITSE6#4 - € 169,90

Washbasin with soap dispenser
HWB44MS - € 169,90

Hot drink machine
Atena-ChocoW - € 439,90

CDH807 - from € 29,90
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
DOHA’ya haftanın HER günü her şey dâhil 
114,99 USD’den başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.

You can fly to DOHA from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights; 
all-inclusive prices start at 114,99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

Çöl Gülü DOHA  

 YAZI / TEXT:  TÜRKAN DOĞAN  

DESERT ROSE DOHA
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Doha Körfezi’ni çevreleyen 
kordonda, yedi kilometrelik bir 

gezinti yeri olan Corhiche,  
 

da genellikle Corhiche’teki  

the Doha Bay, presenting a 
boardwalk of seven kilometres,  

at the Bay generally start and end 

 



Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım  
25. Cadde No: 24 Döşemealtı / ANTALYA  
T: +90 242 312 18 45 F: +90 242 312 18 47 
www.alumenyapi.com

10 yılda / 100 proje / 1.000.000 m2  üretim
Gerçekleştirdiğimiz projelerde sadece günümüzü değil, geleceği de tasarlıyoruz...

REGNUM SKY TOWER / ANKARA

ALUMEN AŞ. OSB FABRİKA / ANTALYA

REGNUM CROWN VILLA / ANTALYA MİRA OFİS BEYTEPE / ANKARA

ROYAL SEGINUS HOTEL / ANTALYA
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mimar Jean  
Nouvel’in son 

 
 

 
çöl iklimi ve 
gelenekleriyle  
uyum içinde. 

The National Museum
building which is the last
masterpiece of award-
winner French architect
Jean Nouvel, is in harmony
with the desert’s climate
and traditions of Qatar. 

Katar Ulusal Müzesi / the National Museum of Qatar
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A Modern Masterpiece  

İran, Hint Yarımadası, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika lezzetlerinden 
etkilenen Katar mutfağında et, baharat ve pirinç pilavı başrolde. 

Kebabın çok sık tüketildiği mutfakta yerel balıklar da yine 
pilavla servis ediliyor. Bol baharatlı pirinç pilavı ve koyun etinden 

oluşan machboos, pilav ve kuruyemiş yatağındaki kuzu rosto 
ghuzi veya çeşnili pilavla servis edilen haşlanmış koyun veya 

keçi dolması, ülkenin geleneksel lezzetlerini oluşturuyor. Ancak 
humus, sebzeli börekler ve patlıcanlı mezeler de vejetaryenler 

için seçenekler sunuyor. Yemekten sonra ise helvalı tatlılar 
ile kakule, safran ve şekerle yapılıp sütle servis edilen Katar 

kahvesi qahwa helw’i deneyebilirsiniz. Öte yandan yoğun yabancı 
nüfus İran, Çin, Hint ya da İtalyan mutfaklarının da kentte popüler 
olmasını sağlamış. Dünyaca ünlü, lüks restoran zincirlerini de yine 

Doha’da bulmak mümkün.   
Parisa: Konuklarını İran’da küçük bir sarayda 

hissettiren, Souq Waqif’ta yer alan bu avlulu mekânda duvarlar 
mozaik ve aynalarla süslenmiş. Geleneksel İran lezzetlerini 

sunan Parisa’da, meze ya da kebap çeşitlerini ve nane 
kokteyllerini tatmak mümkün.     

Smat Restaurant: Çok katlı bir komplekste hizmet veren mekân, 
Orta Doğu ve Arap mutfağına özel lezzetler sunuyor. Mekânın 

porsiyonları oldukça büyük.   

In the Qatar cuisine which is influenced by the Iranian, Indian 
Peninsula, East Mediterranean and North African 

cuisines, meat, spices and rice play the leading role. In this 
cuisine where kebab is quite often consumed, local fish 
are also served with rice. Machboos, the rice pilau with 
plenty of spices and lamb; ghuzi, rice pilau and roasted 
lamb on a bed of dried fruits or the boiled sheep or goat 

stuffing filled with seasoned rice are the traditional 
delicacies of the country. However, houmus, bourek with 
vegetable filling and mezzes with aubergine also present 
options for vegetarians. And after the meal, you can try 

the Qatar coffee made with cardamom, saffron and sugar 
called qahwa helw served with helwa as a dessert. On 
the other hand, the high number of foreign population 

has led the Iranian, Chinese, Indian and Italian cuisines to 
become popular in the city. It is also possible to see the world 

renowned luxury restaurant chains in Doha too.   
Parisa: Giving the feeling of being in a small palace in 

Iran, this venue, a court in Souq Waqif, has walls adorned with 
mosaics and mirrors. In Parisa, which presents the traditional 

Iranian delicacies, you can try the mezzes or kebab sorts and the 
mint cocktails.   

Smat Restaurant: Presenting services in a multi layered complex, 
the venue offers the special delicacies of the Middle East and 

Arabic cuisines. The portions are quite big.  
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impressive and sensual narrative can be a reason 
of its own to visit Doha. Brought into service last 
year, the museum was shortlisted by Time between 
“The World’s Greatest Places 2019”.  
  
Our route after the museum leads us 
to the Education City, setup in 1995 and continues 
to evolve. In this city where more than 3000 students 
from 94 nations are educated, have the campuses 
of the world’s most famous universities. When the 
students graduate from these schools, their diplomas 
are considered internationally valid. One of the most 
striking buildings in this huge education complex is 
the great library which houses more than 1 million 
books and a thousand visitors every day.   
  
On our last day in Doha, we set out for 
the Regency Sealine Camp on the shores 
of Khor Al Adaid. The camping area built over a 
fascinating geography where the clear blue waters 
meet the endless desert, is ideal to swim during the 
day and to have dinner underneath the stars in the 
evening or to meet people coming from all over the 

geography is unique for even daily trips, for the 
desert safari you will have to get here is an adventure 
on its own. 

Time
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Doha, kamusal alanlarda yer 

ait eserlerle de dikkat 

Kenti’ndeki “Mucizevi  

simgeleyen heykelleri, Richard 

dev sütunlu eseri ve Lorenzo 
Quinn’in Katara Kültür 

Doha is also impressive 
with the artwork of world 
famous artists on display in 
its public areas. Damien Hirst’s 
sculptures symbolising  
life entitled ‘The 
Miraculous Journey’ in the 
Education City, Richard 
Serra’s huge colonnaded  

the dessert and Lorenzo 
Quinn’s ‘The Power of 
Nature 2’ statue on exhibit at 
the Katara Cultural Village are 
quite striking.   

Katara
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IT’S TIME TO SKI 
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LAND OF CRYSTAL SNOW  
The ski centre in the Sarıkamış, a borough of Kars, makes it possible 
for you to enjoy skiing in Turkey as if you are in the Alps since it 
presents “crystal snow” covered slopes as seen in the Alps... Crystal 
snow, does not ice up due to low levels of humidity and remains 
crystallised. It is ideal for those who would like to go snowboarding 
and skiing off-piste. Moreover, even though it’s sunny most of 
the year, the snow quality does not alter and remains the same 
throughout the year.  
 
Despite the increase in investments and developments made in the 
recent past, Sarıkamış has relatively succeeded in keeping its natural 
qualities. There are accommodation options catering to various 
budgets in the ski centre. If you would like to go on an excursion in 
and around Kars, you can explore the city centre with its distinctive 
buildings featuring Baltic architecture, the Ani Ruins admitted to 
the UNESCO World Heritage List and Lake Çıldır which freezes in the 
winter.  

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan KARS’a haftanın HER günü  
her şey dâhil 234,99 TL’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to KARS from İstanbul Sabiha Gökçen Airport with Pegasus’  
DAILY flights; all-inclusive prices start at 234,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

1
Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki kayak merkezi, Alp Dağları’nda 
yaşayabileceğiniz bir kayak keyfini Türkiye’de de 
deneyimlemenizi mümkün kılıyor. Nedeni ise Alpler’e özgü 
“kristal kar” ile kaplı pistler... Kristal kar, nem oranının düşük 
olması nedeniyle buzlanmıyor ve kristalize halini koruyor. Bu 
da özellikle snowboard ve off-pist kayak yapmak isteyenler 
için ideal bir ortam hazırlıyor. Üstelik yılın büyük bölümü 
güneşli geçmesine rağmen kar ilk yağdığı günkü özelliğini 
kaybetmiyor. 

Son yıllarda artan yatırımlara rağmen Sarıkamış nispeten 
doğallığını korumayı başarmış. Kayak merkezinde farklı 
bütçelere uygun konaklama imkânları bulunuyor. Kars ve 
yakın çevresinde bir gezintiye de çıkmak isterseniz Baltık 
mimarisinin hâkim olduğu zarif binalarıyla şehir merkezini, 
UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Ani Örenyeri’ni ve kışın buz 
tutan Çıldır Gölü’nü ziyaret edebilirsiniz. 
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A WORLD BRAND IN SKIING   
PALANDÖKEN
Ranking 18th among the 41 important skiing centres shortlisted by 
The New York Times, the fame of Palandöken in Erzurum has already 
gone beyond the borders of Turkey. Reinforcing its recognisability in 
2011 by hosting the 25th Winter Universiade, Palandöken presents 
the ideal alternatives for sporters and ski lovers of all levels. The ski 
season which starts in November at Palandöken lasts until the end of 
April. Ideal for skiing, “powder snow” preserves its quality throughout 
the season because of the dry climate. 
 
Palandöken is only seven kilometres away from  Erzurum city centre. 
And this gives you a chance to take a day’s break from your ski 
holiday to tour Erzurum and explore historical sites such as Double 
Minaret Madrasa, Ulu Mosque and Yakutiye Madrasa. 

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ERZURUM’a haftanın HER günü  
her şey dâhil 264,99 TL’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to ERZURUM from İstanbul Sabiha Gökçen Airport with Pegasus’  
DAILY flights; all-inclusive prices start at 264,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

2
The New York Times’ın dünya çapında hazırladığı 41 önemli 
kayak merkezi arasında 18. sırada gösterilen Erzurum’daki 
Palandöken’in ünü çoktan Türkiye sınırlarını aştı. 2011 yılında 
25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları’na ev sahipliği yapmasıyla 
tanınırlığını pekiştiren Palandöken’in sağladığı olanaklar her 
düzeyde sporcu ve kayaksever için ideal alternatifler sunuyor. 
Palandöken’de Kasım ayında başlayan kayak sezonu Nisan 
sonuna kadar sürüyor. Kayak için ideal olan “toz kar” kuru iklim 
nedeniyle sezon boyunca niteliğini koruyor. 

Palandöken, Erzurum şehir merkezine sadece yedi kilometre 
mesafede. Bu da size, kayak tatilinize bir gün ara vererek Çifte 
Minareli Medrese, Ulu Cami ve Yakutiye Medresesi de dahil 
tarihi eserleri ziyaret edebileceğiniz bir Erzurum gezisi için 
fırsat sunuyor.

PALANDÖKEN

Palandöken’deki 22 pistin 

Palandöken are registered 
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ENJOY SKIING WITH PLENTY OF ACTIVITIES 
Called “White Mountain” by the Hittites thanks to its ever snow capped peaks, Mount Erciyes in Kayseri 
presents many alternatives for a colourful winter vacation. The ski centre on Mount Erciyes at an altitude 
of 3917 metres, welcomes both amateur and professional skiers with its 34 tracks dispersed at various 
altitudes up to 3000 metres. With a snow depth that varies between 50-100 centimetres between 
December and April, Erciyes presents the ideal environment for skiers. 
 
Presenting all different sorts of accommodation options that cater to every budget, Erciyes Ski Centre 
is also appealing for those who would like to enjoy alternative entertainments besides skiing in a winter 
vacation. For instance, “Red Bull Jump and Freeze”, in which participants ski down a track of 50 metres 
to jump into ice cold water with costumes and equipment prepared by themselves, is one such event. 
Organised since 2016, the event will be held on 15 February this year. 

3
Doruklarındaki erimeyen kar nedeniyle Hititlilerin “Beyaz Dağ” 
dediği Kayseri’deki Erciyes Dağı, renkli bir kış tatili için pek 
çok alternatif sunuyor. 3917 metre yüksekliğindeki Erciyes 
Dağı’nın kayak merkezi, 3000 metre yüksekliğe kadar farklı 
rakımlardaki 34 pist ile hem profesyonel hem de amatör 
kayakçıları bekliyor. Aralık ve Nisan ayları arasında 50 ila 100 
cm arasında değişen kar kalınlığı ile Erciyes, kayak için ideal bir 
ortam sağlıyor.

Her bütçeye uygun çok sayıda konaklama alanının bulunduğu 
Erciyes Kayak Merkezi, kış tatilinde kayak yapmanın dışında 
alternatif eğlenceler arayanlar için de cazip. Örneğin, 
katılımcıların kendi tasarladığı kostüm ve ekipmanla 50 
metrelik pistten kayıp buz gibi suya atladığı “Red Bull Jump 
and Freeze” bu etkinliklerinden biri. 2016’dan beri yapılan 
etkinliğin bu yılki tarihi ise 15 Şubat.

Bol Aktiviteli Kayak Keyfi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan KAYSERİ’ye haftanın HER günü  
her şey dâhil 119,99 TL’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

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

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS
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THE MAGNIFICENCE OF THE DOLOMITES  
CORTINA D’AMPEZZO
The famous winter holiday destination of Italy, Cortina D’Ampezzo is 
one of the holiday resorts that presents the classical Alpine living with 
its ski centres, hotels and shopping stops. From whichever spot of 
Cortina you look, you will see the mighty and magnificent dolomites 
(the rocks that form as a compound of calcium and magnesium). 
Tofane to the West, Pomagagnon to the North, Cristallo to the 
Northeast, Faloria and Sorapoiss to the East, and Becco di Mezzodì, 
Croda da Lago and Cinque Torri to the South are among the major 
dolomites over the peak.  
 
At Cortina, besides skiing in the ski tracks to the east of Pomagagon, 
you can go snowboarding, ice racing, and free styling. It is possible to 
get to the spot you want with the 45 chairlifts and telpher. The nice 
landscape of the rivers flowing down from the summit of Tofana di 
Mezzo right behind Cortina has led this region to rise to fame as one of 
the most beautiful places in the world.  

4
İtalya’nın ünlü kış tatili beldesi Cortina D’Ampezzo, kayak 
merkezleri, otelleri ve alışveriş noktalarıyla klasik Alp yaşamı 
sunan tatil beldelerinden biri. Cortina’nın hangi noktasından 
bakarsanız bakın güçlü ve ihtişamlı dolomitleri (kalsiyum ve 
magnezyumlu karbonat bileşimiyle oluşan kayaçlar) göreceksiniz. 
Batıda Tofane, kuzeyde Pomagagnon, kuzeydoğuda Cristallo, 
doğuda Faloria ve Sorapoiss ve güneyde Becco di Mezzodì, Croda 
da Lago ve Cinque Torri, zirvenin belli başlı dolomitleri arasında. 

Pomagagon’un doğusundaki kayak pistlerinde kaymak dışında, 
snowboard, buz koşusu, engelli kayak da dahil farklı aktivitelere 
katılabileceğiniz Cortina’da, 45 telesiyej ve teleferikle istediğiniz 
noktaya ulaşmanız mümkün. Cortina’nın hemen arkasındaki 
Tofana di Mezzo zirvesinden akan derelerin oluşturduğu hoş 
manzaralar, bölgenin dünyanın en güzel yerlerinden biri olarak 
ünlenmesine vesile olmuş. 

CORTINA D’AMPEZZO

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan VENEDİK’e haftanın ÜÇ günü  
her şey dâhil 59,99 USD’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to VENICE from İstanbul Sabiha Gökçen Airport with Pegasus’  
THREE days a week flights; all-inclusive prices start at 59,99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

Birçok sinema filmine fon 
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IN THE SWISS ALPS ENGELBERG
One of the most important skiing centres of Switzerland, Engelberg 
promises an unforgettable ski holiday with its tracks at altitudes 
ranging from  1000-3000 metres, over 80 kilometres long seamless 
racetrack and 25 chairlifts. Thanks to being at a higher altitude, 
featuring a long season with the snow cover not melting away until 
April, is among the most important features of the region. It is possible 
to get to four different tracks from the ski center: Titlis-Jochpass, 
Brunni, Bannalp and Gerschinalp. Titlis’s Stand station might especially 
draw the interest of professional skiers. 
 
Besides skiing and snowboarding, by taking a cable car to Mount Titlis 
at an altitude of 3200 metres, you can enjoy the breath taking views, 
walk over the 100 metres long suspension bridge and explore the 
dazzling ice cave keeping its temperature of -1.5 degrees all year long. 

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ZÜRİH’e 
haftanın HER günü her şey dâhil 34,99 USD’den 
başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to ZURICH from İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport with Pegasus’ DAILY flights; all-inclusive prices 
start at 34,99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

5
İsviçre’nin en önemli kayak merkezlerinden 
Engelberg, 1000 ila 3000 metre arasındaki 
pistleri, 80 kilometreyi aşkın kesintisiz 
parkuru ve 25 telesiyeji ile misafirlerine 
unutulmaz bir kayak tatili vaat ediyor. Yüksek 
rakım sayesinde sezonunun uzun sürmesi 
ve kar örtüsünün Nisan ayına dek korunması 
da bölgenin en önemli özellikleri arasında. 
Kayak merkezinden dört farklı piste ulaşmak 
mümkün: Titlis-Jochpass, Brunni, Bannalp 
ve Gerschinalp. Profesyonel kayakçıların 
dikkatini ise özellikle Titlis’in Stand istasyonu 
çekebilir.

Kayak ve snowboard haricinde ayrıca 3200 
metre rakımlı Titlis Dağı’na yapacağınız 
teleferik yolculuğuyla eşsiz manzaraları 
seyredebilir, 100 metrelik asma köprüde 
heyecan içinde yürüyebilir ve yıl boyu -1,5 
derecelik ısısıyla göz kamaştıran buzul 
mağarasını gezebilirsiniz.

ENGELBERG

SEYAHAT /  Travel
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Mondelez International Türkiye’nin 
lezzetli çikolatası Milka, kayak 
sporunun sevilmesi, 
yaygınlaştırılması ve bu alanda 
geleceğin sporcularının yetiştirilmesi 
için Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) 
ve Kayak Milli Takımları’na yaptığı 
desteği, 2020 yılında da sürdürüyor. 
Kayak sporunun gelişmesi ve 
bilinirliğinin artması için TKF’yi ve 
milli sporcuları desteklemeyi 
sürdüren Milka, aynı zamanda 
çikolataseverleri de bu işbirliğine 
ortak ediyor. İsviçre Alpleri’nin 
sevilen lezzeti, Türkiye’de satılan her 
bir Milka paketinden elde edilen 
gelirin bir bölümünü TKF ve milli 
sporculara aktarıyor. 

“Kalpleri yumuşatan çikolata” 
sloganıyla bir asrı aşkındır çikolata 
tutkunlarıyla buluşan Milka, tablet 
çikolata, gofret, bisküvili çikolata ve 
bonibonlarıyla Avrupa’da çikolata 
denildiğinde akla ilk gelen 
markalar arasında. 

MİLKA 2020’DE DE KAYAK MİLLİ TAKIMI’NA
DESTEK OLACAK 

Türkiye Kayak Federasyonu ve 
Kayak Milli Takımları Ana Sponsoru Milka, 

kayak sporunun sevilmesi, yaygınlaştırılması 
ve bu alanda geleceğin sporcularının 

yetiştirilmesi için Milka tutkunlarını da 
bu işbirliğine ortak ediyor. 
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Denizli’nin 17 kilometre kuzeyindeki 
Pamukkale-Hierapolis Antik Kenti MÖ 

Kentin kalbi denebilecek Frontinus  
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan DENİZLİ’ye haftanın HER 
günü her şey dâhil 109,99 TL’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to DENİZLİ from İstanbul Sabiha Gökçen Airport with 
Pegasus’ DAILY flights; all-inclusive prices start at 109,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

17 kilometres to the north of 
Denizli, Pamukkale-Hierapolis Ancient 
City was established by the 
Pergamon Kingdom in 2nd century 
BC. The city had continued to be an 
important centre in Roman and Byzantine 
times. Once both a sacred city and a hot spring 
waters health centre, Hierapolis has made it to 
this day in a well preserved state.  

Curative and Sacred    
PAMUKKALE - HIERAPOLIS  

Frontinus Street, which can be deemed as the heart 
of the city; the Agora, setup between this street and 
the slopes of the hill to the east; the Fountain of 
the Tritons, Gymnasium, ancient theatre, the house 
with the Ionian column heads, Apollon Sacred 
Court, North and South Byzantine gates and 
the great Bathhouse Complex which features 
the typical Roman bathhouse are among 
the structures that draw the attention in the city.  
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TIPS FOR A BETTER LIVING

BREAKFAST TABLES IN TURKEY
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Four Different Breakfasts in 
Four Different Cities

 YAZI / TEXT: ZEKİYE YARAŞ MERİÇ
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Zeytin ve 

Ege’nin 

konumunda.

Olive and olive oil 
are trademarks of the 
Aegean.
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č

Trabzon’a 
gelip taze 

Sürmene 

olmaz.

You shouldn’t leave 
Trabzon without having 
fresh corn bread, the 

Sürmene pide.
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An essential to the Van breakfast is kavut that is prepared by 
mixing the browned ground flour with sugar, honey or jam.
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In Gaziantep, eating literally equals a feast. That’s why, when 
you traverse any one of the streets from one end to the other in 
the famous bazaar of the city, you come across a kebab, liver, 
lahmacun or baklava maker at every step. This city has a very 
special relationship with culinary delights. It is no wonder that 
Gaziantep is admitted in the UNESCO Creative Cities Network in 
gastronomy category with around 500 different recipes. 

Whilst the climate and fertile lands lead to cultivation of various 
agricultural produce in the region, being en route on historical 

of cultures, has made Gaziantep a multi-cultural and rich region. 
And the cuisine, has of course, taken more than its fair share 
from this cultural interaction.
 
We can list Antep cheese as one of the main ingredients on 
offer in a classical Antep breakfast. The boureks prepared with 
sodden zucchini and herbed Antep cheese, and the Antep wrap 
prepared with tomatoes, fresh greens and Antep cheese are quite 
famous. We can add green olives, chickpea salad, potato salad, 
the Arab meatballs in caciki prepared with wild purslane and 
desserts not lacking in pistachio to this list. Let us also mention 
that jams of apricot, strawberry, pumpkin with pistachio and 
the Antep katmer ,which has become a byword, are essentials of 
these beautiful tables. On the other hand, just like in the Aegean; 
olive oil dishes, and boiled eggs served with pepper, scallions and 
olive oil, chickpea salad and the sahan cream brought from the 
surrounding villages are indispensables of Gaziantep breakfast …

Let us also add that it is customary to have fried liver and beyran 
soup at breakfast in Antep. There are a substantial number of 
liver sellers who open their shops at daybreak. 

Lifestyle
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Li’l Girl

“Nothing is Taboo for a Humorist”

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

Şiirler, senaryolar, filmler ve bir roman… Bunların ardından 
bir stand-up gösterisi yapmaya nasıl karar verdiniz?

Hangi konularda şakalar?

Poems, screenplays, movies and a novel… How did you 
decide to make a stand-up show after all thes

Jokes on what?  

[ O N U R  Ü N LÜ ]
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Sizin için böyle zor bir durumdan uzaklaşmanın yolu, işe 
biraz güldürü unsuru katmak mı?

Gösteri de film gibi ön hazırlığı yapılan bir şey mi, yoksa 
doğaçlama mı ortaya çıkıyor? 

Ağustos ayında ilk romanınız Kız Çocuğu yayınlandı. 
Çok akıllı bir kızın başına gelen kötü durumları 
anlatıyorsunuz. Bu hikâye nasıl oluştu?

Son filminiz “Topal Şükran’ın Maceraları”nda da yine bir 
kadın karakter ön planda. Üstelik film diyalogsuz…

“Gerçek Kesit: Manyak” diye de bir filminiz var. Seviyor 
musunuz “Gerçek Kesit” hikâyelerini?

Hâlbuki çoğu insan pek ciddiye almıyor bu hikâyeleri…

Do you get away from these types of challenging 
situations by adding a sprinkle of humour in them?

Is a show something like a movie, one that you have to lay 
the groundwork for or do you improvise?   

Your first novel Li’l Girl was published in August. You are 
telling the story of all the bad things that happened to a 
very smart girl. How did you come up with that?  

“Bütün büyük 
yönetmenler -belki 

uygulamaz ama illaki- 
şunu söyler: Mecbur 
kalmadıkça diyalog 

kullanılmamalıdır. Ben 
sinemanın bir hikâye 

anlatma sanatı olduğunu 
düşünmüyorum. 

Aslında imaj ve karakter 
yaratma sanatıdır. Bir 
karakter yaratır, ona 

sorular sorarsın; hikâye 
kendi kendine, zorunlu 

olarak ortaya çıkar. 
Hikâyeyi herkes uydurur 

ama herkes karakter 
yaratamaz.”

IMAGE AND 
CHARACTER  

“All the great 
directors -they may 
not apply it in their 

work but- always claim 
this: You should not be 

using dialogue unless it’s 
necessary. I don’t think 

that cinema is a way 
of telling us stories. It 

actually is the art 
of creating images 

and characters. You 
create a character and 

ask questions; and 
the story unfolds on 

its own accord, 
perforce. Everyone 

can make up a story 
but cannot create a 

character.”  



www.aselsan.com.tr

ASELSAN Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın bir kuruluşudur.
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Oldukça üretken bir yönetmensiniz. Kendi yönetmenlik 
maceranızı nasıl değerlendiriyorsunuz?

In your last movie, “The Adventures of Şükran the 
Lame” another female character comes to the 
fore. And it is a movie without dialogue…  

You have a movie called “Gerçek Kesit: Manyak” Do you 
love the “Gerçek Kesit” stories? 

However many people do not really take these stories 
seriously… 

You are quite a prolific director. How do you evaluate your 
directing adventure? 

LifestyleLifestyle





OCAK için burcunuz diyor ki...
Your horoscope for JANUARY says that...

Bu ay Ay tutulmasının etkisiyle işinizde 
bazı köklü değişiklikler olabilir. Ayrıca yine 
bu konuda uğraşmanız gereken çetrefilli 
işler gündeme gelebilir. Aileniz ve mesleki 
sorumluluklarınız arasında bir denge 
tutturmanız önemli. 24 Ocak yeniayı ortak bir 
hedefin ya da projenin başlangıcı olabilir.

With the lunar eclipse this month some 
major changes may happen at work. And 
you may also have to deal with complicated 
matters at work.  It is important for you 
to strike the right balance between your 
family and business matters. The new moon 
on 24 January can be the start of a common 
goal or project.  

Yaptığınız bir 
başvurunun 
sonucunu almak, 
mesleki bir 
girişimde bulunmak, 
yöneticiler ya da 
resmi kurum ve 
kuruluşlarla yapacağımız işleri 
hayata geçirmek… Tüm bunları 10 
Ocak’ta gerçekleşecek Ay tutulması 
tetikleyebilir. 24 Ocak yeniayı ise 
daha çok göz önünde olacağınız bir 
meşguliyeti işaret ediyor. 

Getting the result of an application 
you have placed, to make an 
occupational endeavour, or 
bringing into life things you will be 
doing with authorities or governing 
bodies or institutions … The Lunar 
Eclipse on 10 January can 
trigger them all. The new 
moon on 24 January indicates 
an occupation that will bring you 
into view.   

10 Ocak’ta gerçekleşecek Ay tutulması ile 
birlikte gündeminizde olan veya yeni gelişen 
bazı maddi konulara odaklanabilirsiniz. 
Alacak verecek meselelerini disiplinle 
yönetmeniz şart. Bir yatırım konusunda 
stres yaşayabilirsiniz. 24 Ocak yeniayıyla 
birlikte yolculuğa çıkmak isteyebilirsiniz. 

With the lunar eclipse to occur 
on 10 January, you can focus on 
some financial issues that were on 
the backburner or newly developed. It 
is essential that you act disciplined when 
it comes to payables and receivables. You 
may experience some stress due to 
an investment. With the new moon on 
the 24 January, you can set on a journey.   

10 Ocak’taki Ay tutulmasıyla birlikte 
dış kaynak konusunda bir gerginlik 
yaşayabilirsiniz. Borçları geciktirmemek, gelir 
gider dengesini korumak, maddi konularda 
istikrarlı adımlar atmaya çalışmak oldukça 
önemli. 24 Ocak yeniayı da kardeşiniz ve 
yakın çevrenizle ilgili yeni bir gelişmeye vesile 
olabilir. 

With the lunar eclipse on 10 January, 
you may experience a problem 
regarding external sources. It is also 
quite important not to delay payment of 
debt, to keep the balance of income and 
expenses, and try to take stable steps when 
it comes to finances. On 24 January the 
new moon can lead to a new development 
regarding your siblings or close circle.   

Eğitim-öğretim alanında ya da akademik 
çalışmalar konusunda bir sonuç alma ya 
da bir karar verme aşamasına gelmeniz 10 
Ocak’ta gerçekleşecek Ay tutulmasıyla birlikte 
olabilir. Uzaktan gelen bazı haberler gerginlik 
yaratabilir. 24 Ocak yeniayı ev ortamındaki 
değişikliklerin de habercisi. Ailevi kararlar ve 
evi ilgilendiren değişiklikler gündeminizde 
olacak.

You will come to a point of decision or get 
a result with regards to education-training 
or academic pursuits on 10 January 
with the lunar eclipse. Some of the 
news you will get from afar can lead to 
tension. The new moon on 24 January is 
the harbinger of changes regarding home 
environment. Decisions on home and family 
will be on the agenda.  

KOÇ I ARIES

TAURUS

SCORPIO

GEMINI

SAGITTARIUS

LIBRA

Sınav stresi, fikir ayrılıkları nedeniyle 
oluşabilecek çatışmalar, yakın çevrenizdeki 
kişileri ilgilendiren mücadeleler, seyahatlerde 
yaşanabilecek aksaklıklar da dahil farklı konular 
Ay tutulması nedeniyle bu ay sizi yorabilir. 24 
Ocak yeniayı ile birlikte mesleki konularda 
önünüze yeni bir yol çıkacak.

Various issues such as exam stress, conflicts 
that may occur due to discord, strives about 
your near and dear, problems you may 
experience while travelling can wear you down 
due to the lunar eclipse. With the new moon 
on 24 January, you will come by a new road 
when it comes to business.  
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BURÇLAR
H o r o s c o p e

OCAK için burcunuz diyor ki...
Your horoscope for JANUARY says that...

Günlük rutinleriniz, bunların değişimi, görevler, 
sorumluluklar ve sağlıkla ilgili konularda 
yaşanabilecek gerginlikler… Tüm bunlara 10 
Ocak’ta gerçekleşecek Ay tutulması neden 
olabilir. İş arkadaşlarınızla yaşanabilecek 
gerginliklere dikkat! 24 Ocak yeniayı işbirliği, 
ortaklık ya da evlilik ile ilgili bir başlangıca 
hizmet edecek.

Changes in your daily routines, tasks, 
responsibilities and tensions that may occur 
related to healthcare… All of these can 
be the result of the lunar eclipse to occur 
on 10 January. Be mindful of the tension you 
may experience with your colleagues! The 
new moon on 24 January may set off a new 
start in collaboration, partnership or marriage.  

Burcunuzda gerçekleşecek 10 Ocak’taki Ay 
tutulmasından diğer insanlara göre daha 
fazla etkileneceksiniz. Hedef ve planlarınızla 
ilgili bir sonuç almak, bir karar vermek ya da 
bazı adımlar atmak söz konusu olabilir ancak 
bu aşamada diğer insanlardan yeteri kadar 
destek göremeyebilirsiniz. 24 Ocak yeniayı ise 
maddi kaynak arayışı için bir fırsat olabilir.

You will be impacted more than other 
people from the lunar eclipse on 10 
January. You may be getting a result with 
regards to your goals and plans, taking a 
decision or taking some steps, however 
in this phase you may not receive the full 
support of other people. The new moon 
on 24 January can pose an opportunity for the 
search for a new financial resource.  

İş ortamında yaşanabilecek ve sizin de 
dahil olmanız beklenen mücadeleler
10 Ocak’ta gerçekleşecek Ay 
tutulmasıyla birlikte gündeminize 
gelebilir. Bu süreçte sağlığınıza 
dikkat etmelisiniz. Yoğun iş temposu 
nedeniyle vücut direnciniz düşebilir. 
Dinlenecek zamanlar yaratmalısınız. 24 
Ocak yeniayı burcunuzda olacak. Sizi 
harekete geçirecek bir süreç başlıyor. 

The strives that you may experience in 
your business environment which may 
call you to take action can be on the 
agenda with the lunar eclipse on 10 
January. You need to take care of your 
health during this process. Your body 
resistance might be low due to intense 
work pressure. You need to make time 
for yourself to relax. The new moon 
on 24 January will be in your sign. A 
process that will get you to take action 
is starting.   

10 Ocak’ta gerçekleşecek Ay tutulması ile 
birlikte gelecek planlarınız, idealleriniz ve 
ortak hedefleriniz gündeme gelebilir. Sosyal 
çevrenizde yaşanan gerginliklere dahil 
olmamak ve dengede kalabilmek önemli. 24 
Ocak yeniayı iş ortamındaki bir değişikliğe ya 
da spor veya diyete işaret ediyor.

With the lunar eclipse to occur 
on 10 January your future plans, ideals 
and common aims might be on the 
agenda. It is important not to be part of the 
tensions experienced in your social circle 
and to  keep your balance. The new moon 
on 24 January can indicate a change in the 
business environment, sports or diet.  

10 Ocak’ta gerçekleşecek Ay tutulmasıyla 
birlikte çocuklarla ilgili kararlar ya da 
alacağınız bazı haberler gündeminizde 
olabilir. Yaratıcılığınızı ifade edebileceğiniz 
uğraşlar, göz önünde olmanın stresi ya da 
özel ve sosyal ilişkilerinizin dengesi oldukça 
önemli. 24 Ocak yeniayı ile birlikte kendinize 
zaman ayırabilir ve kendiniz için bir şeyler 
yapabilirsiniz. 

With the lunar eclipse on 10 January, you 
may have to take decisions regarding 
your children or get some news about 
them. Occupations which may lead you 
to self-express, the stress of being in 
the limelight and the balance between 

your private and 
social relationships are 
quite important. With 
the new moon 
on 24 January, you 
may have some 
downtime and do things 
for yourself.   

CAPRICORN BALIK I PISCES

ASLAN I LEO

İkili ilişkiler ve bu alandaki denge konusu, 10 
Ocak’ta gerçekleşecek Ay tutulmasıyla birlikte 
gündeminize gelebilir. Yeni ortaklıklar veya 
devam eden ortaklıkların pürüzlerini gidermeniz 
söz konusu olabilir. Evlilik ve eşinizle ilgili 
meseleler de revizyon ihtiyacını gündeme 
getirebilir. 24 Ocak yeniayı bir harcama kalemi 
doğurabilir.

Bilateral relationships and the balance in 
this area, can come to the agenda with 
the lunar eclipse on 10 January. You may 
have to iron out problems in new or on-
going partnerships. Marital matters or those 
related to your spouse may require revision. The 
new moon on 24 January may lead to the 
coming forth of a new expense.  

KOVA I AQUARIUS

YENGEÇ I CANCER
VIRGO
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PEGASUS OFFERS NEW INTERNATIONAL FLIGHTS: MEDINA AND BATUMI

Pegasus’tan Haberler News
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PEGASUS OFFERS NEW INTERNATIONAL 
FLIGHTS: MEDINA AND BATUMI 
Turkey’s digital airline, Pegasus continues to expand its network of 

 

 

 

HABER / News



EN İYİ EKİPLERE, EN İYİ ALTYAPI 
JUSTWORK OFİS KAMPÜS’TE

‘Yeni Jenerasyon Ofis Kampüs’ modelini ilk defa 

“JUSTWork”

www.just-work.comAdvertorial

Konsepti Kurucu Ortak ve CEO Roy Kömürcü’den dinledik;

‘JUST’
   

JUSTMeet JUSTShare 

Amfitiyatro JUSTWorkout 

Salonu, JUSTRefresh ,  , 

 

, JUSTPlay , JUSTBreathe 

JUSTRelax JUSTWork Kampüs
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PEGASUS SIGNED THE UNITED NATIONS  
GLOBAL COMPACT 

 

 

globalcompactturkiye.org

PEGASUS, BM KÜRESEL 
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Turkey
info@sarilar.com.tr
+90 262 641 85 89

Dubai
sarilar@emirates.net.ae
+971 4 320 51 52

Georgia 
www.sarilar.ge
+995 599 33 37 82

www .com.tr

Your Reliable
Partner in

Heavy Lifting &
Heavy Transport
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DAHA FAZLA KADIN 

Flypgs.com Magazine’de her ay girişimcilik ve inovasyon 
dünyasından gündem yaratan bir haberi okuyucularla 
paylaşan Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı 
Danışmanı ve “İş’te Kadın” programının yapımcı-sunucusu 
Berrak Kutsoy, bu ay kalkınmış bir ekonomi ile iş hayatındaki 
kadın girişimci sayısı arasındaki ilişkiye dikkat çekiyor. MORE WOMEN ENTREPRENEURS,  

A MORE DEVELOPED ECONOMYYeni bir yıla girdik ve yeni hayaller kurmaya başladık. “Senin en büyük hayalin 
ne?” diye soracak olursanız; daha zengin, müreffeh, kalkınmış ve dünyanın en 
büyük 10 ekonomisinden biri olan bir ülkede yaşamak. Bu hedefe ulaşmanın 
yollarından biri de hepimizin bildiği gibi ülkemizde kadının işgücüne katılımını 
ve kadın girişimci sayısını artırmak çünkü bir toplumun kalkınması, gelişmesi 
ve refah seviyesini yükseltmesi sadece sahip olduğu erkek girişimcilerle değil, 
kadınların da bu süreçte varlık göstermesi ile olacaktır. 

Türkiye’de işgücüne katılabilecek kadın sayısı 31 milyon 75 bin iken, bunların 
sadece dokuz milyonu iş hayatında. Bu rakam bile daha gidecek ne kadar 
uzun bir yolumuz olduğunu göstermiyor mu? Evet, ilerleme tabii ki var. 2002 
yılında ülkemizdeki kadın girişimcilik oranı yüzde dört iken bu oran şu anda 
yüzde 8,8. Ancak neden daha fazla olmasın? Unutmamalıyız ki ülkemizdeki 
tüm potansiyeli sonuna kadar kullanırsak kalkınmada hedeflediğimiz noktaya 
gelebiliriz. Yazıma son verirken, çok önemli bir araştırmayı da aşağıda sizinle 
paylaşmak isterim. Keyifle okumanız dileğiyle…  

We have a whole new year ahead of us, and we have already started to 
make new dreams. If you ask me, “What’s your biggest dream?”; it is living 
in a thriving country that is more prosperous and developed, and one of 
the world’s top 10 economies. One of the ways in achieving this goal is to 
increase the number of women contributing to the work force and  woman 
entrepreneurs. For the development, advancement and increasing the welfare 
of a society is possible not solely with its male but also female entrepreneurs 
playing a part in this process.   
  
Whilst the number of women which can become a part of the work force is 31 
million 75 thousand, only nine million of these are in business today. This 
number alone is enough to show how far we need to go. Well, there of course 
is some development. In 2002, while the rate of women entrepreneurs in 
our country was 4%, this percentage is now around 8.8%. However why 
shouldn’t it be even more? We should not forget that we can only get to the 
point we desire in development if we were to fully use all the potential in our 
country. Putting an end to my foreword, I wanted to share with you a very 
important survey. I hope you enjoy reading it… 

Berrak Kutsoy, Chairman Advisor at Pegasus Airlines and the 
producer-presenter of “İş’te Kadın” program shares her story of 
entrepreneurship and news that creates an agenda from the world 
of innovation every month in Flypgs.com Magazine. This month 
she draws attention to the direct correlation between a developed 
economy and the number of of women entrepreneurs in business life.

HABER / News

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Türk Tuborg’un “Türkiye 
Kadın Girişimcilik Endeksi Çalışması” başlıklı araştırmasının sonuçları 
geçtiğimiz Ekim ayında açıklandı. Araştırmanın sonuçları, Türkiye’de kadın 
girişimcilerin sayısının erkek girişimcilerin yarısından az olsa da, kadınların 
bu alanda daha iddialı olduğunu gösteriyor. Araştırma kapsamında 
ağırlıklı olarak KAGİDER üyesi olan 438 kadın girişimci ile görüşüldü. Kadın 
girişimcilerin kurduğu şirketlerin yüzde 57’si bir ila beş arasında çalışana 
sahip şirket statüsünde. Kurdukları şirkete yüzde 75 oranında sahipler ve 
kurulan her üç şirketten biri hem Türkiye’de hem de yurtdışında faaliyet 
gösteriyor. 

Kadın girişimcilerin kurduğu şirkete odaklanıp çoğu zaman başka bir işte 
çalışmadığı, şirketin kuruluş aşamasında en çok aileden borç aldığı, yakın 
geçmişte en fazla Türkiye’deki özel şirketler ile işbirliği yaptığı görülüyor. 
Kadın girişimcilerin eşleri ve ailelerinden sonra en büyük destekçisi ise 
kendileri gibi iş kurmuş olan diğer kadın girişimci arkadaşları. Ancak, daha 
fazla kurum ile işbirliği kurmaları ve iletişim ağlarından yararlanmaları 
gelecekteki ihtiyaçları açısından önem arz ediyor. Ayrıca kadın girişimciler 
yurtdışına açılmak istiyor ve geleceğe yönelik değerlendirmeleri umut vaat 
ediyor. Ve en çok da finansal desteğe ihtiyaç duyuyorlar.

The results of the survey entitled “Women Entrepreneurship Index 
of Turkey” conducted by Women Entrepreneurs Association of 
Turkey (KAGİDER) and Turk Tuborg were declared last October. The results 
of the survey show that despite the fact that the number of women 
entrepreneurs is less than half of the men in Turkey, women are more assertive 
in this field. Within the scope of the survey, 438 women entrepreneurs who are 
all members of  KAGİDER were interviewed. 57% of the companies established 
by women entrepreneurs have an average of 1-5 staff members. They 
own 75% of the company they have established and one out of every three 
companies that are set up operate both in Turkey and abroad.   

It is seen that women entrepreneurs do not work in another job and fully 
concentrate on their own business. Mostly they get a loan from their family to 
found the company. They cooperate mostly with private companies in Turkey 
in the recent past. Following their spouses and families, their greatest support 
comes from their women entrepreneur friends. However, cooperating more 
with other institutions and making use of the communication network more 
are crucial for their future needs. Moreover, women entrepreneurs would like 
to expand their businesses abroad and their projections for the future are 
promising, and they need financial support the most.  
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Esas Sosyal’in ilk sosyal yatırımı olan İlk Fırsat’ın başarı hikâyeleri Türkiye 
sınırlarını aştı. Biz de 2018 katılımcılarından Yasin Almaz ile İlk Fırsat yolculuğu ve 
yurtdışı tecrübesiyle ilgili eğlenceli bir sohbet gerçekleştirdik. 

SUCCESS STORIES OF ‘FIRST CHANCE’  HAVE 
REACHED BEYOND THE BORDERS OF TURKEY

2018’deki İlk Fırsat deneyimini anlatır mısın? Bu deneyim sana neler kattı?
İlk Fırsat aracılığıyla, ağırlıklı olarak mülteci ve göçmen 
topluluklarıyla çalışmalar yürüten Hayata Destek Derneği’nin 
İletişim Birimi’nde tam zamanlı olarak istihdam 
edildim. Aynı zamanda kişisel becerilerimi tanıma 
ve geliştirmeye yönelik çok yönlü kurgulanan sıkı 
bir süreçten geçtim. Bu, hayatımda mezuniyet 
sonrası endişelerimden sıyrıldığım, yetkinliklerimi 
keşfettiğim, iş ve sosyal hayattaki özgüvenimi 
“sağlamlaştıran” bir dönemdi. O dönemde 
oluşan yeni fırsatlar ve özellikle de yabancı dil 
anlamında kendimi geliştirmeye dair duyduğum 
istek, başka bir ülkede yaşayıp yaşamamak 
konusunda karar vermemi gerektirdi. Karar 
aşamasındaysa İlk Fırsat’ın bana öğrettiği en 
değerli öğütlerden biri olan kendimi geliştirmem 
gerektiği bilinciyle yola çıktım: Hayata Destek’te 
geçirdiğim 12+1 aydan sonra yurtdışında kabul 
edildiğim bir proje kapsamında İspanya’ya taşındım. 
Program kapsamındaki bir yıl nasıl geçti?
Bu süre zarfında sivil toplum alanında fayda üretmeye dair 
pek çok fikir ve uygulamanın içinde bulundum. İletişim alanının 
sivil toplumdaki karşılığını pratik etmek, beni birçok alanda eğitti ve 
yetkin kıldı. Bir yılın sonunda Hayata Destek’ten aldığım iş teklifi bu güzel süreci 
taçlandırdı; istediğim kurumda ve sektörde çalışma şansına eriştim.
Yurtdışı deneyimini merak ediyoruz…
La Coruna’da mülteci ve göçmen odaklı çalışmalar yürüten bir sivil toplum 
kurumunda, iki ay boyunca yürütülen çalışmalara destek verdim, hatta 
tiyatro alanında da çalıştım. Projemden sonra dünyaya çok yönlü bakmanın 
ve biriktirmenin büyüsüne inanan biri olarak evrende kapladığım küçücük 
noktayı biraz daha koyulaştırmanın peşine düştüm ve Hristiyan inanışındaki 
kutsallığıyla ünlenen bir yol olan, Camino de Santiago’da yaklaşık bin kilometre 
yürüdüm. Eşsiz bir deneyim oldu. Üç aylık bu sürecin ardından özellikle İngilizce 
konusunda mesafe kat ettim ve yurtdışındaki sivil toplum pratiklerine dair 
gözlemlediklerimi çantama koyup Türkiye’ye döndüm.
Peki sonra ne oldu?
Sonrasında her ne kadar Türkiye’de kalıp bir an evvel üretmek için sabırsızlansam 
da, yeni bir ülkeye giderek daha uzun süre kalmam gerektiği düşüncesine 
kapıldım. Yurtdışında biriktirdiklerimi içselleştirebileceğim ve bana kattıklarını 
uygulayabileceğim yeni bir tecrübeye ihtiyaç duyduğumu fark ettim ve 10 aylık 
yeni bir projeyle İtalya’ya geldim. Lecce’de bu kez daha çok iletişim ağırlıklı 
çalışmalar yürüten bir kurumda çalışmaya başladım. Kurumun bölgedeki tüm 
paydaşlarıyla kurduğu iletişim süreçlerinde sorumluluk üstleniyor ve tasarım 
alanında kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Buradaki üçüncü ayım biterken, 
öğrendiklerimi bir an önce ülkemde uygulamanın heyecanını duyuyorum. 
Hikâyemi anlatırken sivil toplum, iletişim, üretmek ve cesaret kelimelerini çok 
kullandım sanırım. Bu kelimelerin bendeki anlamının bu denli güçlü olması, İlk 
Fırsat’lı olmaktan ileri geliyor. Programın, cesaret ile merakın ve de yaşamda 
oluşabilecek tüm fırsatların anahtarı olduğunu düşünüyorum.

Can you tell us about your First Chance experience in 2018? How did this 
experience contribute to you?
Thanks to First Chance, I was employed full-time in the Communications 
Department of Support to Life Association which works with refugees and 
immigrants. I also went through a tough process designed in a multifaceted 

manner to let us identify and develop our personal skills. This was a 
period that “boosted” my self-esteem in business and social 

life, through which I shed my post-graduation worries 
and explored my competencies. The new chances that 

formed in this period and specifically my desire to 
improve my foreign language skills, led me to make 

a decision on whether I wanted to live abroad or 
not. During the decision phase, I set out with 
the awareness that I needed to improve myself, 
one of the most valuable pieces of advice I was 
given through First Chance. And after the 12+1 
months I spent working for Support to Life, I set 
out for Spain within the scope of the project I was 

admitted to.
How did that one year of the program go for you?

Throughout that time, I took part in many 
brainstorming sessions and implementations that 

served a purpose for the civil society. Practicing in the 
communications in an NGO, trained me and made me 

competent in many areas. At the end of the year, the job offer 
I got from Support to Life crowned this good process, and I got the 

chance to work in the institution and sector I wanted to work for.  
Tell us about your experience abroad …
I provided support for two months in an NGO in La Coruna that works with a 
focus on refugees and immigrants, and I even had some acting experience 
there. Following my project, as one who believes in the magic of having 
a multilateral perspective and accumulation, I sought out ways to make 
the minuscule spot I cover in the universe a bit darker, and walked about a 
thousand kilometers on Camino de Santiago, a road that is renowned for 
its sanctity in Christian belief. It truly was a unique experience. Following 
this three-month process, I covered a lot of ground especially in terms of 
English, and I returned back to Turkey, bagging my observations about NGO 
practices abroad.
And then?
Afterwards, even though I was growing impatient to remain in Turkey and 
start to be productive, I got the inkling that I needed to visit a new country 
and stay there even longer. I realized that I needed a brand new experience 
that would help me internalize what I had gathered abroad and put them 
into use; so I arrived in Italy, thanks to a new 10-months project. This time, 
I started to work in an institution focusing mainly on communications in 
Lecce. I am taking responsibility in all the communication procedures the 
institution strikes with its stakeholders in the region, and in the meantime, 
continuing to improve myself in design. As the end of my third month 
here is arriving, I’m thrilled that soon I will be applying what I learned here 
in my country. As I tell my story, I think I used words such as civil society, 
communication, production and courage a lot. These words matter to 
me, because I’m a First Chance participant. I think this program is key to 
courage, curiosity and all the chances you can get in life.

ilkfirsat.org . esassosyal.org İlk Fırsat 2019 Katılımcıları hakkında bilgi edinebilirsiniz.
You can obtain information on the 2019 participants of First Chance.
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The success stories related with First Chance, the first social investment of Esas 
Social, have reached beyond the borders of Turkey. We had a pleasant conversation 
with Yasin Almaz, one of the 2018 participants of First Chance, about his journey of 
First Chance and his experience abroad.
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Gençlerin Türkiye içindeki 
toplumsal fayda ve dayanışma 
temelli fikirlerini desteklemek 
amacıyla geliştirilen Yarınlara 
Uçuyoruz projesi kapsamında 
yarinlaraucuyoruz.com 
internet sitesi üzerinden 
yapılan başvuruların teknik 
değerlendirmesinden sonra, 
desteklenecek 20 proje fikri 
Yarınlara Uçuyoruz Projesi 
Değerlendirme Kurulu tarafından 
belirlendi.

2020 yılının Haziran ayına kadar 
hayata geçirilmek üzere seçilen 
20 proje kapsamında, 64’ü kadın, 
24’ü erkek olmak üzere toplam 88 
genç, bir şehirden başka bir şehre 
seyahat ederek toplumsal fayda 
ve dayanışma temelli fikirlerini 
gerçekleştirecek.

23 Farklı Şehirden 98 Proje
Yarınlara Uçuyoruz projesinin 
ikinci yılında 26’sı sivil toplum 
kuruluşu ve 72’si gençlik 
gruplarından olmak üzere toplam 
98 proje fikri için başvuru yapıldı. 
Başvurular en çok İstanbul, İzmir, 
Ankara ve Gaziantep ilinden olmak 
üzere Türkiye’nin 23 farklı ilinden 

yapıldı. 232 kadın ve 123 erkek 
olmak üzere toplam 355 genç, 
toplumsal fayda ve dayanışma 
temelli fikirleriyle başvuru yaptı. 

Van, İzmir, İstanbul, Mardin, 
Ankara, Adana, Erzurum, Ordu 
da dahil 25 farklı ilde proje 
fikirlerini hayata geçirmek isteyen 
gençler, ağırlıklı olarak çocuk 
hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği 
ve hayvan hakları konularındaki 
fikirleriyle Yarınlara Uçuyoruz’a 
başvurdu. Yapılan proje fikri 
başvurularının hedef kitlesi ise 
çocuklar, gençler, kadınlar ve 
mülteciler oldu. 

Pegasus Hava Yolları Ticaret Genel 
Müdür Yardımcısı Güliz Öztürk’ün 
de aralarında bulunduğu Proje 
Değerlendirme Kurulu’nda; Sivil 
Toplum için Destek Vakfı Yönetim 
Kurulu Üyeleri Merve Üretmen ve 
Aysun Sayın, Toplum Gönüllüleri 
Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri Mutlu 
Şen ve Didem Duru, Marketing 
Türkiye Genel Yayın Yönetmeni 
Günseli Özen ve Türkiye Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk Derneği Başkanı 
Serdar Dinler yer aldı. 
yarinlaraucuyoruz.com

“YARINLARA UÇUYORUZ”UN 
DESTEKLEYECEĞİ 20 PROJE  
FİKRİ  SEÇİLDİ

Pegasus Hava Yolları’nın, Sivil Toplum için Destek Vakfı 
koordinasyonunda ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yürütücülüğünde 
başlattığı Yarınlara Uçuyoruz projesi, ikinci yılında. Yeni dönemde seçilen 
projeler arasında özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği ve çocuk haklarına 
yönelik çalışmalar öne çıkıyor.

HABER / News

Gençler, ağırlıklı olarak çocuk hakları, toplumsal 
cinsiyet eşitliği ve hayvan hakları konularındaki 
fikirleriyle Yarınlara Uçuyoruz’a başvurdu.

Young people applied to “We Are Flying into the 
Future” with ideas on children’s rights, gender 
equality and animals’ rights.
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20 PROJECTS ARE ELECTED TO BE SUPPORTED 
BY “WE ARE FLYING INTO THE FUTURE” 
“We are Flying Into the Future” Project started by Pegasus Airlines in coordination 
with Support Foundation for Civil Society with the execution of Community Volunteers 
Foundation (TOG) is in its second year. Among the projects selected for the new term, 
those on gender equality and children’s rights specifically come to the fore. 

Following the technical assessment 
of the projects submitted over the 
yarinlaraucuyoruz.com web site within 
the scope of the “We are Flying into the 
Future” project, which aims to support 
the ideas of young people for projects 
promoting social good and solidarity in 
Turkey,  20 project ideas were selected 
by the “We are Flying into the Future” 
Evaluation Committee. 
 
Within the scope of the 20 projects 
selected to be implemented by June 2020, 
a total of 88 young people, 64 of which are 
women, and 24 of which are men, shall 
travel from one city to another to realize 
their ideas for social benefit and solidarity. 
 
98 Projects from 23 Different Cities 
In the second year of “We Are Flying into 
the Future” project, 98 project ideas were 
submitted by 26 NGOs and 72 youth 
groups. The applications were submitted 
from 23 different cities in Turkey 
predominated by Istanbul, Izmir, Ankara 
and Gaziantep. A total of 355 young people 
consisting of 232 women and 123 men 
applied with ideas on social benefit and 
solidarity.  
 
Young people who want to bring their 
projects into action in 25 cities including 
Van, Izmir, Istanbul, Mardin, Ankara, 
Adana, Erzurum, and Ordu applied to 
“We Are Flying into the Future” with ideas 
on children’s rights, gender equality and 
animals’ rights. The target groups of the 
project applications were children, young 
people, women and refugees.  
 
Along with Pegasus Airlines Deputy 
Chief Commercial Officer Güliz Öztürk, 
the Evaluation Committee consisted 
of Board Members of the Support 
Foundation for Civil Society Merve 
Üretmen and Aysun Sayın, Board 
Members of the Community Volunteers 

Foundation Mutlu Şen and Didem Duru, 
Marketing Türkiye Chief Editor Günseli 
Özen and the Chairman of Corporate 
Social Responsibility Association of 
Turkey Serdar Dinler.  

DESTEKLENECEK PROJE FİKİRLERİ
• Annemle Öğreniyorum 
• Benim Kahramanım 
• Bilinçli Nesiller Sağlıklı Besinler 
• Bulaşıkları Kim Yıkayacak?
• Çocuğun Kaleminden Değerler 
• Çocuk Dostu Kuklalarla Yarınlar 

İçin Uçuyorum
• Depreme Karşı Her Yaşta
• Flört Şiddeti ve Toplumsal Cinsiyet 

Atölyesi: Bu Nasıl Aşk 
• Gülümse Çekiyorum
• Hayvanları Koruyorum Yarınımı 

Kuruyorum
• Kadınız Haklıyız 
• Kayıp Kuşaklar Olmasın Diye
• Peçiç Oyunu
• Sıcak Kalpler Renkli Hayaller
• Sil Baştan
• Stemini
• Umudun Kanatları
• Yarının Kampı
• Yarınlara Gönüllüyüz
• Yarınları Kodluyoruz

THE PROJECT IDEAS TO BE 
SUPPORTED
• Learning with Mom  
• My Hero  
• Conscious Generations Healthy 

Food  
• Who Will Wash the Dishes? 
• Values from the Eyes of a Child  
• I’m Flying into the Future with 

Child Friendly Puppets 
• Against Earthquakes for All Ages 
• Violence in Flirting and Gender 

Workshop: Is This Love?  
• Smile! You Are on Camera 
• I’m Protecting Animals and 

Building Up My Future 
• We Are Women and We Have a 

Right  
• No More Lost Generations 
• Peçiç Game 
•Warm Hearts Colorful Dreams 
• Erase and Rewind  
• Stemini 
• Wings of Hope  
• The Camp of the Future  
• Volunteers for the Future  
• Coding the Future 
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Otel Rehberi hotel guide



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 BAY EXCLUSIVE HOTEL - ALANYA
Alanya Türkler bölgesinde yer alan otelimiz, Antalya 
Havalimanı’na 105 km, Gazipaşa Havalimanı’na 60 km 
mesafede ve denize sıfır konumda olup, plajımız M.Ö 200 
yılından kalma antik bir liman içerisindedir. Restoranımızda 
dünya ve geleneksel Türk mutfağından özel tema gecelerine 
kadar çok 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, 1 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 odası tipleri olmak üzere  toplam 172 oda 
bulunmaktadır. Her şey dahil sistemi ile hizmeti veren 
otelimizde Sultan Restaurant’da leziz ve geniş bir büfe ile 
sabah, öğle ve akşam yemekleriniz birer ziyafete dönüşecektir.

touristica.com.tr

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, A’la Carte 
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 oda-
larında klima, mini bar, saç kurutma makinesi, lcd uydu tv, wi-fi 
mevcuttur. Restoranlarımızda romantik bir yemeğin tadını 
çıkarabilir, barlarda içkilerinizi yudumlayabilir ve animasyon 
ekibi tarafından düzenlenen eğlencelere katılabilirsiniz. 

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 tasarlan-
mış 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, misafirlerini yeşilin ve 
mavinin en güzel tonlarından oluşan ve  akıllardan çıkmayan 
bir manzarayla ağırlamaktadır.Her şey dahil konseptiyle de 
birbirinden lezzetli yemekleri tadabileceğiniz bir tatil imkanı 
sunmaktadır.

touristica.com.tr

EFTALİA MARİN RESORT - ALANYA
Alanya Türkler bölgesinde yer alan tesis, Antalya Havalimanı’na 
90 km, Gazipaşa Havalimanı’na 60 km mesafede ve denize 
sıfır konumdadır. Misafirlerimizin keyifli ve eğlenceli bir tatil 
geçirmeleri için tüm odalarımız modern mobilyalarla dekore 
edilmiştir. Restoranlarımızda taze deniz ürünleri ve yerel 
yemeklerin tadına varabilirsiniz. 

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

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, uluslararası ödüllere layık görülüyor.

+90 (272) 220 22 22  |  nghotels.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 vere-
cek. Otel fiziksel, ruhsal ve zihinsel sağlık-güzellik uygulamaları, 
çocuklu aileler düşünülerek oluşturulan aile hamamları, Türk 
ve dünya mutfağından eşsiz lezzetler sunacak restoran, bar 
ve kafeleri 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

HILTON GARDEN INN YALOVA - YALOVA
Otelde açık ve kapalı havuz, Türk hamamı, sauna, fitness 
bulunmaktadır. Ayrıca kurumsal çözümleriniz için farklı 
ölçülerde çok amaçlı salonlar mevcut. Hilton Garden Inn 
Yalova, İstanbul, Kocaeli ve Bursa’nın buluşma noktasında 
yer almaktadır. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na 30 
dakikalık erişim mesafesindedir.

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

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 
Park’ının yanında, Kent Meydanı’na, 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

MERCURE HOTEL - BURSA
Mercure Bursa The Plaza Thermal & Spa Hotel - Bursa şehir 
merkezinde termal keyfi! Modern mimarisi ile hizmet veren 
tesisimizde termal havuz ve hamamın keyfini doyasıya yaşa-
bilir, tarihi mekânlara ve Uludağ’a rahatlıkla ulaşım sağlaya-
bilirsiniz. İtalyan restauratımız ve Roof Restaurant & Bar’ımız 
konaklamanıza farklı bir deneyim kazandıracaktır.

+90 444 16 95  |  mercurebursatheplaza.com

MARIGOLD THERMAL & SPA HOTEL - BURSA
Hotel, benzersizliğini termal terapi geleneğinden, konumunu 
şehrin kalbinden, adını Uludağ eteklerindeki Kadife çiçekle-
rinden 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

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

+90 (266) 372 0 777  |  ramadaresortkazdaglari.com
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KAPADOKYA–ABANT-BOLU-KAYSERİ-HATAY-ADANA-RİZE

444 0 329
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

RAMADA RESORT ERCİYES - KAYSERİ
Tesis dağ ve göl manzarısına hakim 70 oda ve 2 kral dairesi, 
toplantı salonları, eşsiz lezzetlerin sunulduğu restoran ve 
kafesi, kayak yapabileceğiniz Erciyes pisti, kapalı havuzları 
ve spa olanaklarıyla hizmet vermektedir. Sizleri 6000 yıllık 
Kayseri tarihini keşfetmeye ve üstün hizmet anlayışı ile 
konaklamalarınızın tadını çıkarmaya davet ediyoruz. 

+90 (352) 342 39 12  |  ramadaresorterciyes.com

GRAND KARTAL- KARTALKAYA
Bolu, Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan otelimiz; Sabiha 
Gökçen Havalimanı’na 271 km, Esenboğa Havalimanı’na 
180 km ve şehir merkezine 35 km mesafededir. Otelimizin 
1978’de özel olarak konumlandırılmış pistleri Türkiye’de bir 
numaradır. Türkiye’nin en iddialı açık büfelerinden biri olan 
büfemiz, Bolu’lu ustalar tarafından özenle hazırlanmaktadır.

touristica.com.tr

BABILLON HOTEL SPA- RİZE
Karadeniz’in kenarında, dalga sesleri ile şık ve zevkli bir anlayışı 
lüks ve konforla buluşturan otelimiz Rize seyahatinizi zevkli ve 
keyifli geçirmeniz için gerekli olan tüm hizmetleri, profesyonel 
kadrosu ile en ince ayrıntısına kadar düşünüyor. Birbirinden 
farklı özel konseptlerle hazırlanmış 280 yatak kapasiteli 114 
odamızla keyifli ve lüks bir tatilin kapılarını sizin için açıyoruz.

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

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

touristica.com.tr

ADANA ERTEN OTEL- ADANA
Şakirpaşa Havaalanı’na 3 km uzaklıkta. Tüm odalarda, 
ücretsiz wifi, merkezi sistem ısıtma ve soğutma, tv yayını, 
minibar, saç kurutma makinası, emanet kasası yanısıra kuru 
temizleme,toplantı ve balo salonu, SPA ve restorant ile iş 
seyahatlerinizde  şehir merkezinde hizmet vermektedir.

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

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

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

BÜYÜK ABANT OTELİ - ABANT GÖLÜ
Tertemiz havası, yeşil doğası ve inanılmaz güzellikteki 
manzarasıyla Ankara, İstanbul ve Bolu’ya ulaşımı en kolay ve 
en yakın doğa merkezi olan hem ruhunuzu hem bedeninizi 
dinlendirecek Abant’ın muhteşem manzarasının sizi kucakladığı 
özel Göl Cafe, restaurant, bar, Deep Lake Disco ve canlı müzik 
eşliğindeki çeşitli aktivitelerimizle tatilinizden keyif alacaksınız.

touristica.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



HOTEL GUIDE / otel rehberi

KIBRIS-GAZİANTEP-MARDİN-ADANA-ŞANLIURFA-ADIYAMAN-KARS

444 0 329
touristica.com.tr

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

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

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

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

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

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.

+90 (416)  219 10 00  |  hilton.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

ADANA HILTONSA- ADANA
Adana Merkeze 3 km, Şakirpaşa Havalimanı’na 7 km 
mesafede bulunan otelimiz, eşsiz Taş Köprü ve Seyhan Nehri 
manzaralarıyla herkesi büyülüyor. Geniş ve konforlu odaları 
bulunan otelimizde açık ve kapalı yüzme havuzları, koşu 
parkuru, spor salonu, Türk Hamamı, sauna ve masaj odalarına 
sahip olan Sağlık Kulübü bulunmaktadır. 

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

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

+90 (474)  212 64 44  |  karskalehotel.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.
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Welcome on Board! 

Kabin ekibinin söylediklerine 
uyun. 

 

No 

 

Important Reminders for Our Guests
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Important Reminders for Our Guests

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

1

2

2

3

3

Go to the departure waiting 
room upstairs without 
changing terminal.

Go through passport 
check.

Go to departure gate.

transfer counter before 
arriving to baggage claim.

Go to the departure waiting 
room upstairs.

Go to departure gate.

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

INTERNATIONAL FLIGHTS ARRIVAL

1 2 3

TRANSFER COUNTER
TRANSFER BANKOSU

Go to departure gate.

1 2 3 4

NU

transfer counter before going 
through passport check.

Go to the departure 
waiting room upstairs.

ONGOING INTERNATIONAL FLIGHTS 

ONGOING DOMESTIC FLIGHTS 

Go through passport 
check.

Go to the departure waiting 
room upstairs without 
changing terminal.

Go through domestic Go to departure gate.

DUTY
FREE

VAN
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Batum

 
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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