
MART•MARCH

2020







M e h m e t T.  N A N E
Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü
Pegasus Airlines CEO

Değerli Misafirlerimiz,
Pegasus Hava Yolları olarak, kurulduğumuz günden bugüne 
önceliğimiz misafirlerimizi bir noktadan diğer bir noktaya emniyetle 
ulaştırmak oldu. Misafirlerimizle aramızda oluşan güven ilişkisini ve 
güçlü bağı korumak ise en asli görevimiz… 

Geçen ay ne yazık ki büyük bir acı yaşadık. Hayatını kaybeden üç 
misafirimize bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve 
yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Kalplerimiz ve dualarımız daima 
onlarla olacak. Kaybettiklerimizi geri getirmek maalesef mümkün 
değil ancak acıları hafifletmek, yaraları sarmak için üzerimize düşen 
tüm çabayı sarf ediyoruz. Kazadan etkilenen misafirlerimize destek 
vermek için var gücümüzle çalışıyoruz. 

Kazanın ilk dakikalarından itibaren kurduğumuz kriz masalarında 
çözüm üreten, misafirlerimize ve yakınlarına destek olmak amacıyla 
kurulan Aile Destek Ekiplerimizde yer alan, yaralı misafirlerimizin 
tedavi edildiği hastanelerde görev yapan, ofiste çalışmalara lojistik 
destek veren bir ekibin canla başla görev yaptığını bilmenizi isterim.

Kaza ile ilgili araştırmalar yetkili resmi merciler tarafından 
yürütülüyor. Şirketimiz bu konuda gerekli iş birliğini yapıyor ve 
üzerine düşen tüm sorumluluğu eksiksiz bir şekilde yerine getiriyor. 

Biz yolcularını “misafir” olarak gören bir şirketiz ve en kıymetli 
varlığımız sizlersiniz. Pilot işe alımından teknik bakım ve eğitime 
kadar tüm süreçlerini ulusal ve uluslararası otoritelerin belirlediği 
kural ve gereklilikler çerçevesinde tam uyumlu şekilde çalışarak 
yerine getiren bir şirket olarak, misafirlerimizin ve çalışanlarımızın 
güvenliği bizim için her zaman, her koşulda, her şeyden önce geliyor. 
Bugüne kadar bundan asla ödün vermedik, vermeyiz.  

Şahsım ve Pegasus Hava Yolları adına desteğiniz, güveniniz ve 
inancınız için şükranlarımı sunuyorum. 

Dear Guests,
As Pegasus Airlines, our highest priority has always been to safely 
transport you to your chosen destination since the day we were 
founded. It’s been always important to develop trust and protect 
the strong bond with our guests.

Last month, we unfortunately suffered a tragic accident. The 
entire Pegasus Airlines family mourns the loss of our three dear 
guests. Our hearts and prayers will always be with them and the 
families and friends who lost their loved ones. It is not possible to 
bring back those we have lost; however, we are doing everything in 
our power to help and support the bereaved and all our guests who 
have been affected by this accident. 

I would like you to know that since the beginning of the accident, 
a dedicated crisis team has been working tirelessly throughout 
to resolve issues, our family assistance teams are working to 
support our guests and their loved ones, and a variety of teams 
are providing logistics support at our offices and working at the 
hospitals where our injured guests are being treated.

We are fully cooperating with the official investigation that is 
currently in process, and we are fulfilling every one of our duties. 

We are proud to call our passengers, our “guests” and we are here 
for you and because of you. We always put the safety of our guests 
and employees first and manage all of our processes, including 
pilot recruitment, technical maintenance and training, in full 
compliance with the requirements of the official national and 
international authorities.  We have never compromised on that 
and never will.

On behalf of myself and the entire Pegasus Airlines family, I would 
like to thank you for your support, trust and belief in us.

4 PEGASUS _
 
Mart / March 2020

Entry



N AT I O N A L  G E O G R A P H I C  T R AV E L E R  İ L E

YILIN ROTALARI...

nationalgeographic.com.tr
facebook.com/NatGeoMagazineTurkiye
twitter.com/NatGeoMagTR
instagram.com/NatGeoMagazineTurkiye

K İ M S E  B U  D Ü N Y A Y I 
B İ Z D E N  D A H A  İ Y İ 
T A N I M I Y O R .

TRAVELLER_210x250__0220.indd   1 24.01.2020   18:43



Editor-in-Chief 

Türkan

turkand@groupmedya.com

 

Managing Editor

Hande

handec@groupmedya.com

Art Director

selinh@groupmedya.com

Editor

fatiha@groupmedya.com

-Photo 

Hakan 

Erhan 

Translation-Proofreading 

(TR-EN) 

 

  - Redaction

ve 
ADVERTISING

Tel: 0212 224 93 30 (pbx) 
Faks: 0212 224 86 46

Advertising Group President

gurhang@groupmedya.com

  

Advertising Vice President

 
ismailk@groupmedya.com

 
Regional Advertising Director

erene@groupmedya.com

Advertising Coordinator

omeri@groupmedya.com

Advertising Coordinator

muratkula@groupmedya.com

 

Advertising Technical Manager

mesuto@groupmedya.com

Manager of Reservation

Ender  
enderp@groupmedya.com

MANAGEMENT

PRODUCTION & PUBLISHING

PUBLISHER
Group Medya ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Adına ) 

CONTRIBUTORS
 elodi

MANAGEMENT OFFICE

Gülbahar Mahallesi, Cemal Sahir Sokak, Profilo AVM, No: 33/328 Mecidiyeköy / İstanbul 
Tel: 0212 224 93 30(pbx) Faks: 0212 224 86 46

groupmedya.com

 PRINTING 

TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK A.Ş. 

Tem Medya Tesisleri Güzeltepe Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi 

Alibeyköy 34060 Eyüpsultan - İSTANBUL        Tel: (0212) 354 30 00

BASKI YERİ VE TARİHİ-PUBLISHING PLACE AND DATE İstanbul, Şubat 2020 / February 2020

YAYIN TÜRÜ - PUBLICATION GENRE Yerel Süreli Yayın / National Periodical Publication ISSN: 2149-8547

(**) 

(****) 

(*) Calls to our 0888 228 12 12 number from all network providers (Turk Telekom mobile, Turk 
Telekom landline, Turkcell, Vodafone) are calculated on a second-by-second basis at a rate of 

Friday.

CALL CENTER

0888 228 12 12

 
0850 250 02 24

 - GERMANY TICKET LINE  069120063505
 - UK TICKET LINE  03333003500   
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- SWITZERLAND TICKET LINE 0445510018

- UKRAINE TICKET LINE 0800505510
- GEORGIA TICKET LINE 0322400040

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

Asfalt tuvale, performans sanata dönüşüyor. 
Sportif tasarımı ve baş döndüren dinamizmiyle
yeni Audi A5 şimdi yollarda.

Yeni Audi A5

Yeni Audi A5’in ortalama CO₂ emisyonu 129-153 g/km, ortalama yakıt tüketimi 4,9-6,8 l/100 km değerleri arasındadır.

Audi info 444 28 34  |  audi.com.tr
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Trend hotwire
TRENDING TOPICS... WORTH SEEING...

 

FROM THE EYE OF THE FAMOUS  
NATIONAL GEOGRAPHIC PHOTOGRAPHER

Marina Abramovi  

Marina Abramovi

©
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MARINA ABRAMOVI

Marina Abramović, “Sanatçı Burada / The Artist is Present”, 2010
Performans, 3 ay / 736 saat; Performance, 3 months / 736 hours

The Museum of Modern Art, New York
Courtesy of the Marina Abramović Archives

MARINA ABRAMOVI  

ć
ć

ć

ć

sakipsabancimuzesi.org . akbanksant.com
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DOKUZUNCU SANATIN 

önemli isimlerinden Enki Bilal ve Jean ‘‘Moebius’’ Giraud’un 

olan Enki Bilal, görsel dili, kurgusu ve üst düzey hikâye 

temsilcilerinden Jean Giraud ise gerçeküstü ve bilimkurgu 

cermodern.org

th

presenting a very special collection for the art lovers 

  
With his trilogy of “Nikopol”, a milestone in the history of 
graphic novels, Enki Bilal is one of the best graphic novelists 

  
The exhibition consists of a selection of lithographies,  

 

THE ICONS OF THE NINTH ART  
ARE IN ANKARA  

1- Moebius - Dünyaya Açılan Pencere / Un Balcon Sur Le Monde 2- Enki Bilal - Film Festivali Afişi / Art For 
Film Festival 3- Enki Bilal - Yerel Saat 11.53  / 11H53 Heure Locale

2 3

1



www.avecrentacar.com
444 0 556
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SANATSEVERLER 

artdubai.ae

Wallen Mapondera,  
“Melting Target II”, 2019, 
courtesy of SMAC Gallery, 
Art Dubai Residents

ART LOVERS MEET IN DUBAI  
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan DUBAİ’ye haftanın HER günü her şey 
dâhil 109,99 USD’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

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

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS
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The exhibition entitled “L’Exhibition[niste]” puts 30 years career of French designer Christian 
Louboutin, whose signature is red-lacquered soles, under the scope. The exhibition is opened
at Palais de la Porte Dorée-Paris and curated by Paris Decorative Arts Museum’s director Olivier 
Gabet. The exhibition displays a selection from the personal collection of the designer and pieces 
consigned from public collections.   
  
Along with a rich selection of shoes that have not been exhibited until today, his collaborations with 
the famous American director David Lynch, the New Zealander multimedia artist Lisa Reihana,
the British design duo Whitaker&Malem, Spanish choreographer Blanca Li and Pakistani 
artist Imran Qureshi come to the light of day. The exhibition can be visited until 26 July.   

L OUBOU TIN IN PARIS WITH HIS UNSEEN DE SIGNS!  

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul  
(MBFWI), Sonbahar-Kış 2020/21 

koleksiyonlarını sergiliyor. Her yıl uluslararası 
moda takvimi doğrultusunda iki defa 

düzenlenen MBFWI, 15. sezonunda da 
Türkiye ve dünyadan sektör profesyonellerini 
İstanbul’da buluşturuyor. 16-20 Mart tarihleri 
arasında Harbiye Askeri Müze’de düzenlenen 

etkinlik, bir kez daha modanın ve modayı 
besleyen yaratıcı disiplinlerin buluşma 

noktası olmayı amaçlıyor.
mbfwistanbul.com  

Fashion Breezes in Istanbul    
Mercedes-Benz Fashion Week 
Istanbul (MBFWI) exhibits Fall/

Winter 2020/21 collections. Organised twice 
a year within the scope of the international 
fashion calendar, MBFWI brings together 
sector professionals from Turkey and the 
world in Istanbul in its 15th season. Held 
in the Harbiye Military Museum on 16-20 

March, the event, once again, aims to be the 
meeting point of fashion and the creative 

disciplines that feed fashion.

 
 

  
 

 
 

palais-portedoree.fr  
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Organised by the Italian Ministry of Foreign 
Affairs and International Cooperation  
simultaneously with 100 different Italian  
consulates since 2014,  “Italian Design 
Day” event will be held on March 23-24 of  
this year. With the 2020 theme determined 
as “Drawing the Future, Development,  
Innovation, Sustainability and Beauty”, 
the event is curated by architect and 
author Luca Molinari.  
  
Organised through the collaborations of 
the Istanbul Italian Consulate General,  

 

 
of the event will be the famous Italian 
structures including the Venetian Palace, 
Salt Galata, House of Mongeri and the  

ITALIAN ST YLE  
IN DE SIGN  

Koçak Yeni Yüzüyle 

Mücevher sektörünün önde gelen markalarından 
Koçak, yaklaşık iki yıldır süren detaylı araştırma 
ve çalışmalar neticesinde yeni yüzü ve iletişim 
stratejisiyle tüketicilerin karşısına çıktı. İsmini, 

logosunu ve kurumsal kimliğini değiştiren marka, 
yeni reklam kampanyası “Koçak Seninle Güzel” 

kapsamında, Fransız yönetmen Bruno Aveillan’ın 
çektiği reklam filmiyle Salda Gölü, Nallıhan ve 
Altınbeşik Mağarası da dahil doğal ve kültürel 

güzelliklere yer verdi.

Koçak Greets the Consumer with  
Its New Design Concept  

One of the leading companies of the jewellery 
sector, Koçak now greets its consumers with 
its new design concept and communication 
strategy endorsed after two years of detailed 

research and study. After changing its logo and 
corporate identity, Koçak is now in the spotlight 
with its new advertisement campaign, ‘Koçak is 
Beautiful With You.’  The ad is directed by French 

director Bruno Aveillan who shot the film at 
natural and cultural locations such as Lake Salda, 

Nallıhan and Altınbeşik Cave. 

Mongeri Evi / House of Mongeri

TASARIMDA  



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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Erişilebilirlik günümüzün dönüştürücü kavramlarından 
biri. Bu durum günümüz sanatını nasıl etkiliyor?
Sanat tüketilebilir bir metadan daha çok bir paylaşım 
alanı… Sanatçının ziyaretçi ya da alıcı ile yaptığı bir 
paylaşım var ortada. Sanatçı öncelikle paylaşmak için 
üretir ve bir sanat eserinin amacı açık ve net olarak 
düşündürmek ve yeni bir söylem geliştirmektir. Biz de 
Step İstanbul’da sanatı ulaşılabilir ve herkese açık bir 
mecra içinde sunmayı planlıyoruz. Sanatın erişilebilirliğini 
kolaylaştırarak çağdaş sanatı demokratikleştireceğimizi 
düşünüyoruz. Günümüzde ulaşılabilir ve anlaşılır sanatın 
bu alandaki yeri oldukça önemli. 
İstanbul sanat ortamında geçmişe göre nasıl bir 
çeşitlilikle karşı karşıyayız?
Artık daha çok genç galeri ve sanatçı var. Herkes bir şekilde 
birbirine ulaşmayı amaçlıyor. Her sanatçının özünde eserini 
paylaşmak için ürettiğini düşünüyorum. Bu yüzden Step 
İstanbul gibi etkinlikler koleksiyonerler kadar sanatçı ve 
galeriler için de önemli. 

Sanatçı ve izleyici arasındaki yeni nesil iletişimi nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Duvarlara asılan eserler ya da yerde duran heykeller artık 
bir şey ifade etmiyor. Eser ve izleyici arasında farklı bir 
iletişim yaratmak gerekiyor. Günümüzde daha interaktif ve 
canlı etkinliklere ihtiyaç var. Step İstanbul da bunun için 
çalışıyor. 
Step İstanbul olarak Nisan ayında İstanbulluları şehirde 
sanata dair bir yolculuğa çıkaracaksınız…
Bu yıl da Step İstanbul farklı kültür ve sanat etkinliklerini 
hem etkinliğin açılışında hem de açılış sonrasında 
gerçekleştirecek. Etkinlik öncesi gerçekleşecek Me Versus 
Mass (Ben Kitleye Karşı) adlı konuşma programının 
içeriği etkinlik kapsamında paylaşılacak. Diğer yandan 
Step İstanbul sponsorluğunda bir podcast programı da 
düzenleyeceğiz. 

Accessibility is one of the transformative concepts of our day. What impact 
does this have on art today?  
Rather than being a meta of consumption, art is a sharing platform… There 
is something the artist shares with the visitor or the buyer. The artist produces 
first to share, and the aim of an artwork is to get others to think loud and 
clear, to put forth a new discourse. With Step Istanbul, we aim to present 
art in an accessible medium that is open to all. We believe that by easing the 
accessibility of art, we can democratise contemporary art. Today, accessible and 
understandable art plays a great role in this area.   
Compared to the past, what sort of a variety do we have in the Istanbul art 
scene?  
Now there are so many young galleries and artists. Each aims to reach another. I 
believe that each artist produces with the aim to share. That’s why, events like  
Step İstanbul are not only important for collectors but also artists and galleries.   
What do you think of the new generation interaction between the artist and the 
viewer?  
The artwork hung on the walls or the sculptures standing somewhere do 
not mean much anymore. You need to create a brand new communication 
between the artwork and the audience. Today, we need more interactive and live 
events. Step İstanbul is working towards that.   
As Step Istanbul, you will be taking Istanbulites on a journey of the arts in 
April…  
Again this year, Step İstanbul will be holding various arts and culture activities 
both at the opening of the event and after it. The content of the ‘Me Versus 
Mass’ talk to be held before the event, will be shared in the near future. On the 
other hand we will also be having a podcast sponsored by Step Istanbul.   

  RÖPORTAJ / INTERVIEW: ASYA ALAZ GÜNEY

Sanata dair yeni ve farklı söylemler ortaya koyma 
hedefiyle bu yıl, 15-19 Nisan tarihleri arasında ikinci 
defa düzenlenecek olan Step İstanbul’u projenin 
mimarlarından Contemporary İstanbul Başkan Yardımcısı 
Rabia Bakıcı Güreli ile konuştuk. 

Step İstanbul which is organised to bring a different perspective to art, will be  
held on 15-19 April for the second time. We had a talk with Rabia Bakıcı Güler,  
Deputy Director of Contemporary Istanbul, who is one of the opinion leaders of 
the project.  

S T E P  I S TA N B U L  F O R  U N D E R S TA N DA B L E 
AND ACCE S SIBLE ART  

Step İstanbul, sanatçı, küratör ve akademisyenlerin katılacağı bir programla sanatı daha anlaşılır ve 
erişilebilir kılmak için 15-19 Nisan tarihleri arasında Beyoğlu’ndaki Tomtom Kırmızı’da düzenlenecek. 

 Step Istanbul will be held at Tomtom Kırmızı in Beyoğlu, Istanbul between 15-19 April with a program in 
which artists, curators and academicians will attempt to make art more understandable and accessible.   
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THE ICONIC FACE OF THE “NEW WAVE”

 

Türk sinemasında ses getiren 
yapımlara imza atan Ezel Akay, 
bu ay yeni filmi “9 Kere Leyla” ile 
izleyicisinin karşısına çıkıyor. Demet 
Akbağ, Haluk Bilginer, Elçin Sangu, 
Fırat Tanış ve Alican Yücesoy’un rol 
aldığı filmde, genç sevgilisi uğruna 
eşinden ayrılmaya çalışan zengin bir 
iş insanının başından geçen olaylar 
anlatılıyor. Ezel Akay’ın konusunu 
“Adam, istemeden de olsa kadınların 
yeni bir dünya kurmasına vesile 
oluyor” sözleriyle özetlediği film,  
20 Mart’ta vizyona giriyor.

Carlo Collodi’nin kaleme aldığı 
ve kısa sürede en popüler çocuk 
klasiklerinden biri haline gelen 
Pinokyo’nun maceraları bir kez 
daha sinemaya uyarlandı. İtalyan 
Yeni Gerçekçiliği’nin günümüzdeki 
önemli temsilcilerinden Matteo 
Garrone’nin yönettiği filmde, 
Geppetto Usta’yı “Hayat Güzeldir” 
(1997) filmindeki rolüyle Oscar alan 
İtalyan oyuncu Roberto Benigni, 
Pinokyo’yu ise minik oyuncu 
Federico Ielapi canlandırıyor. Film 
27 Mart’ta vizyona giriyor.

The Women set Up a  
New World   
Producing ground breaking 
productions in Turkish 
Cinema, Ezel Akay is making a 
comeback with a new movie entitled 
“9 Times Leyla”. Starring Demet  
Akbağ, Haluk Bilginer, Elçin Sangu, 
Fırat Tanış and Alican Yücesoy, 
the movie tells the story of a 
businessman who tries to leave his 
wife for his young lover. Summed 
up by Ezel Akay as, “The man’s 
actions conduces towards women 
setting up a brand new world”, the 
movie will be in theatres on 20 March.  

The Adventures of  
Pinnochio   
The popular children’s classic 
Pinnochio  penned by Carlo 
Collodi is adapted to cinema 
once again. Director Matteo 
Garrone is one of the most 
important representatives 
of Italian New Realism. Master  
Geppetto is portrayed by the 
Italian actor Roberto Benigni, 
who won the academy award 
for his role in “Life is Beautiful” 
(1997), and Pinnochio is played by 
the little actor Federico Ielapi. The 
movie will be in theatres on 27 March.  
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HATAY’DA 

  

SUSTAINABLE LIVING FILM DAYS IN HATAY  

Bataklık Hayalleri
Marshland Dreams

Çikolata Davası
The Chocolate Case

Gerçek Bedel
The True Cost
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11 yıllık evliliklerini kurtarma çabasında 
olan bir çiftin psikodramasını konu alan 
“Seni Unutmak İstemedim ki”, çiftlerin 

evlilikte birbirinden beklediklerine ve yanlış 
anlaşılmalara esprili bir dille yaklaşıyor. Kayra 
Şenocak’ın yazıp yönettiği ve sahneye çıktığı 
oyunda, kendisine Pelin Öztekin, Dost Elver 

ve Ferdi Akarnur eşlik ediyor. Oyun, 21 Mart’ta 
Mecidiyeköy Profilo Kültür Merkezi’nde 

izlenebilir. 

Saving a Marriage  
Revolving around the psycho drama of a 

couple married for 11 years, “I didn’t Want 
to Forget You” approaches what couples 

expect from one another in their marriage 
and the misunderstandings between them in 

a humorous manner. 
Written, directed and also acted by  
Kayra Şenocak, the play stars Pelin 

Öztekin, Dost Elver and Ferdi  
Akarnur. The play can be seen on 21 March 

at Profilo Cultural Center in Mecidiyeköy.   

The theatre adaptation of the movie “Full Monty” (1997), “Citizens In the Altogether” tackles the 
problem of unemployment with a humorous take. A group of workers, who fail to make ends 
meet when the steel factory they work for closes down, decide to take a step into the world of strip 
tease. However, they know nothing neither about striptease nor how to get out of the competitive 
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Sebzelerin Efsanevi Tarihi
Daha önce pek çok biyografi kitabına 

imza atan Evelyne Bloch-Dano, bu 
kitabında sebzelerin biyografı olmaya 

soyunuyor ve sebzelerin pek bilinmeyen 
ya da önemsenmeyen öykülerini, kıtalar 
arasında yaptığı uzun yolculukları, 
zaman içinde geçirdiği evrimi ve 

pişirilme tekniklerindeki değişimi 
aktarıyor. Bunu yaparken edebiyattan 
müziğe, şiirden tarihe, coğrafyadan 

iklimbilime uzanan farklı 
disiplinlerden de yararlanıyor. Burun 
kıvırdığımız ya da bayıldığımız, renklerine 
vurulduğumuz ya da kokularından nefret 
ettiğimiz sebzelere bu kitabı okuduktan 
sonra farklı bir gözle bakmaya başlamak 

mümkün. Kitabı Türkçeye çeviren ise Nihan 
Özyıldırım.

iletisim.com.tr

Vegetables: A Biography  
Penning many biographic books 

before, Evelyne Bloch-Dano becomes the 
biographer of vegetables  in her latest 
book and tells us the unknown or less 
cared stories of vegetables. The long 

journeys they covered between continents, 
the evolution they experienced throughout 

time and the changes in cooking 
techniques. In doing that, she also is 

fed by various disciplines ranging 
from literature to music, poetry to 
history, geography to climatology. 

After reading this book one will 
see vegetables that they had previously 

turned their noses up to, or disliked their 
aroma or color in a different perspective. 

The book is translated into Turkish 
by Nihan Özyıldırım.  

WHAT  D O CL O TH E S TELL?

mundikitap.com
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Young readers are introduced to two books 
from the series “The Dreamer at the  School”, 
written by award winning author Davide 
Cali and illustrated by Benjamin 

imagination of a boy who runs late for 
school, with extraordinary characters 
such as aliens, giant reptiles, Robin 
Hood, carnivorous plants, The Pied Piper of 
Hamelin, Yeti and much more. Appealing to 
ages 3-8, the series is translated into Turkish 
by Alara Beykan.  

Ceki 
Her gece aynı yerde parlamak isteyen 

kuyrukluyıldız Ceki, kuyruğundan kurtulmak 
için her yolu deniyor. Ta ki kuyruğunun 

ona verdiği gücü fark edene kadar! Ayşıl 
Akşehirli’nin yazdığı ve Berk Öztürk’ün 
resimlediği hikâye, her yaştan okuru, 

güçsüz veya eksik gördükleri yönlerine farklı 
bir gözle bakmaya çağırıyor. 

Hepsi Sana Miras 
Edebiyat klasiklerini altı yaş ve üzeri 
çocuklara sevdirmek için hazırlanan 

“Hepsi Sana Miras” serisinde Antigone’den 
Burun’a, Gılgamış’tan Suç ve Ceza’ya, tüm 
zamanların en önemli eserlerinden bazıları 
yeniden anlatılıyor. Umberto Eco, Ali Smith, 

Mario Vargas Llosa ve Dave Eggers da 
dahil, önemli yazarların seçtiği bir klasiği 

kendine has ve kolay anlaşılır bir dille 
hikâyelendirdiği seride, ölümsüz eserler 

çocuklarla buluşuyor. 
domingo.com.tr

Ceki   
Comet Ceki wants to shine and stay in one 

spot and tries everything she can think 
of to get rid of her tail, until she notices 

the power of her tail! Written by Ayşıl 
Akşehirli and illustrated by Berk Öztürk, the 
story invites readers of all ages to look at 

their weaknesses and imperfections.  

Save The Story
Written to endear the literary classics 

to children aged six and over,  the book 
retells some of the most important literary 

works of all times including Antigone,  
The Nose, Gilgamesh, and Crime and  
Punishment. In this series, a selection  
made by prominent authors including  

Umberto Eco, Ali Smith, Mario Vargas Llosa  
and Dave Eggers, is conveyed in a unique 

and easily understandable way and immortal 
works of art are introduced to children.   

THE DRE A ME R  
AT THE  S CH O O L  

Robin 
Hood, etobur bitkiler, , 
Yeti

gunisigikitapligi.com

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

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

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

),  

THE HEART OF CHILDREN’S  
LITERATURE WILL BEAT  

AT BOLOGNA   

TH

Amir Shabanipour 

Wanxin Wu

Kangm Yoon

Giulia Parodi
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izmirkuklagunleri.com

NOW THE PUPPETS HAVE THEIR SAY  

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan İZMİR’e haftanın HER günü her şey 
dâhil 114,99 TL’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

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

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

TREND / Hotwire

Bu yıl festivale katılan ülkeler: Almanya, 
Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Çin, 

Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hindistan, 
Hollanda, İngiltere, İran, İspanya, İsrail, 

İtalya, Katar, Macaristan, Romanya, Rusya, 
Slovenya, Tayvan, Türkiye.

This year’s participant countries are  
Germany, Austria, Belgium, Bulgaria, Czechia,  

China, Finland, France, Croatia, India, the 
Netherlands, the U.K., Iran, Spain, Israel,  

Italy, Qatar, Hungary, Romania, Russia, 
Slovenia, Taiwan and Turkey.  

Theatre Virovitica, 
Hırvatistan / Croatia

Gölge Tiyatrosu Kumpanyası 
Shadow Theater Company, İran

The Old Actress’s 
Theatre,  
Çekya / Czechia
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Coming together with more than 40 million visitors all over the 
world, Photo Ark, a compilation from National Geographic  

awareness about wild life and natural habitats, Photo Ark is  
comprised of the striking photos of  National Geographic  
photographer Joel Sartore. The Photo Ark series is the archive of 
biodiversity comprised of photos Sartore has taken of various species 
in wildlife conservation areas.  This archive is constituted of more 
than 9 thousand wild life photos in various categories including 

exhibition displaying 70 photos from the  
Photo Ark archives can be seen at  

the contributions of  Samsung 
The Frame.   

FROM THE EYE OF THE FAMOUS  
NATIONAL GE O GRAPHIC 
PHOTO GRAPHER  

National Geographic 
sergilerinden Photo Ark, ilk 

National Geographic 

 

GÖZÜNDEN
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CANNELLONI

CANN EL L ON I  

Malzemeler
1 kutu lazanya    
İç harcı için:  1 kereviz sapı, 2 havuç, 
1 soğan, 200 gr yağlı dana kıyma, 
200 gr yağsız dana kıyma, 2 adet 
yumurta, 50 gr parmesan peyniri, 
150 gr manda sütünden ricotta 
peyniri veya taze lor peyniri, sızma 
zeytinyağı, tuz, karabiber
Domates sos için: 1 diş sarımsak, 
400 gr domates püresi, 1 demet 
fesleğen, tuz, karabiber, zeytinyağı
Beşamel sos için: 100 gr tereyağı, 
1 litre sıcak süt, un, tuz, karabiber, 1 
çay kaşığı muskat, 30 gr rendelenmiş 
parmesan peyniri

Ingredients
1 box of lasagna     
For the filling:  1 celery stalk, 
2 carrots, 1 onion, 200 gr fatty 
ground beef, 200 gr extra lean ground 
beef, 2 eggs, 50 gr parmesan cheese, 
150 gr ricotta cheese or fresh whey 
cheese made with water buffalo 
milk, extra-virgin olive oil, salt,  
black pepper  
For the tomato sauce: 1 clove of  
garlic, 400 gr tomato puree, 1 bunch  
basil, salt, black pepper, olive oil  
Béchamel sauce: 100 gr butter,  
1 liter hot milk, flour, salt, black 
pepper, 1 tsp nutmeg, 30 gr grated  
parmesan cheese  

Domates sosu: Sarımsağı ezip zeytinyağıyla kısık 
ateşte hafifçe kavurun. Domates püresi, tuz ve 
karabiberi ekleyip kısık ateşte yaklaşık 20-25 dakika 
pişirin. İri parçalar şeklinde doğranmış fesleğen 
yapraklarını ekleyip karıştırın.
 
Beşamel sos: Tereyağını tavada eritip 
unu ekleyin ve yakmadan kavurmaya 
başlayın. Un kavrulduğunda 
yavaşça sıcak sütü ilave edin. Sosun 
topaklanmaması için karıştırın. Sos 
koyulaşınca tuz, karabiber ve muskatla 
tatlandırın. Parmesanı ekleyip iyice 
karıştırın. 
 
İç harcı: Kereviz sapı, havuç ve soğanı 
ince ince doğrayın. Yağlı ve yağsız 
kıymayla zeytinyağı ilave ederek 
sebzeleri kavurun. Tuz ve karabiberle 
tatlandırın. Kıymalı harç hafifçe 
ılıdığında yumurtaları, parmesanı ve 
ricottayı ekleyip karıştırın.
 
Lazanya hamurlarını kaynar suda bir 
dakika süreyle pişirin. Süzgeçle alıp mutfak 
bezi üzerinde suyu süzülene kadar bekletin. Her 
parçanın üzerine bir miktar kıymalı harçtan ekleyip 
rulo şeklinde sarın. Domates sosunun yarısını 
fırın tepsisinin içine yayın. Üzerine hazırladığınız 
makarna rulolarını yan yana dizin. Beşamel sos 
ve kalan domates sosunu üstüne yaydıktan sonra 
rendelenmiş parmesan peynirini de üstüne bolca 
serpin. 200 derecede ısıtılmış fırında 20 dakika 
pişirin. Sıcak servis yapın.

Tomato sauce: Crush the garlic and sauté it with 
olive oil on low heat. Add the tomato puree, salt and 
black pepper and cook it for about 20-25 minutes 
on low heat. Add the roughly chopped basil and stir 

the sauce then turn off the heat.  
  

Béchamel sauce: Melt the butter, add 
flour and start heating without burning 
it. When the flour is brown, add the 
hot milk. Stir it constantly to keep it 
from becoming lumpy. When the sauce 

thickens  season it with salt, black 
pepper and nutmeg. Add the parmesan 

and stir thoroughly.   
  

Filling: Thinly slice the celery stalk, carrots 
and onion. Adding the fatty and extra 
lean ground beef sauté the vegetables 
by adding olive oil. Season with salt and 
black pepper. When the beefy filling 
gets warm add the eggs, parmesan and 

ricotta and then stir thoroughly.  
  

Cook the lasagna dough in boiling water 
for a minute. Take them out with the help of a 

strainer and keep them on a kitchen cloth until they 
are dry. Add a bit of the beef filling over each piece 
and roll them. Spread half of the tomato sauce 
into the oven tray. Place the rolls you prepared 
side by side over it. After coating them with the 
rest of the béchamel sauce and the remaining 
tomato sauce,  sprinkle the grated parmesan 
cheese aplenty on top. Cook for about 20 minutes in 
an oven preheated to 200 degrees. Serve hot.  

LL ON I



Deloitte “Perakendenin Küresel Güçleri 2020” raporuna göre,
dünyanın en hızlı büyüyen perakende şirketleri arasında

bu yıl da 5. sıradayız.

Kaliteli ürünleri uygun f iyata tüketiciyle buluşturmak için çıktığımız
bu yolda, bugün ülkemizin her ilçesine yayılan 9000 marketimiz ve

4 yıldır sürdürdüğümüz istihdam liderliğimizle,**
Türkiye’nin en büyük market zinciri*** olarak günden güne büyüyoruz.

Türkiye’nin A101’i 
Dünya Beşinciliğini

Koruyor!

*Deloitte Perakendenin Küresel Güçleri 2020 raporu.
**Çalışma Hayatında Milli İstihdam Projesi, En Çok İstihdam Sağlayan Firma.

***Market sayısına göre.

*Deloitte Perakendenin Küresel Güçleri 2020 raporu.
**Çalışma Hayatında Milli İstihdam Projesi, En Çok İstihdam Sağlayan Firma.

***Market sayısına göre.
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[ D E RYA  A L A B O R A ]

“WE NEED TO BRING GOOD ACTORS TOGETHER  
WITH GOOD PRODUCTIONS”  

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

Yaklaşık 1,5 yıl önce Toplum Gönüllüleri Vakfı yararına yapılan bir 
konserde Sezen Aksu’nun “Begonvil” şarkısını seslendirmiştiniz. Bu 
sezon da sizi “İzmir’in Kızları” müzikalinde izliyoruz. Bu projeye nasıl 
dahil oldunuz?

Ekiple ne kadarlık bir hazırlık süreciniz oldu?

About a year and a half ago you had sang the “Bougainvillea” song 
of Sezen Aksu in a fundraiser for Community Volunteers Foundation. This 
season, we will be watching you in “The Girls of Izmir” musical. How did 
you get involved in this project?  

How long did you work with the team in preparation for the musical?  

PORTRE / Portrait
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Müzikal sahnelemekle bir tiyatroda oynamak arasında bir 
fark görüyor musunuz?

Özellikle tiyatro bağlamında yurtdışındaki yapımları takip 
ediyor musunuz?

Do you see a difference between staging a musical and 
playing theatre?  

When it comes to theatre do you follow the productions 
abroad?  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

PORTRE / Portrait

Yakın zamanda 
yurtiçinde seyahate 

çıktınız mı?
Bu sene ilk defa 

Urfa’ya gittim. Çok 
ilginç bir enerjisi var: 
Göbeklitepe’nin ayrı, 

Balıklı Göl’ün ayrı. 
Bilmediğiniz bir zamana 

alıp götürüyor sizi. 
Toprağın, yapıların 
ve yaşanmışlıkların 
enerjisine inanırım. 

Geçen sene de ilk kez 
Van’a gitmiştim. Göl de 
Akdamar Kilisesi de çok 

etkileyici.

THE ENERGY OF 
THE SOIL 

Did you recently travel in 
the country?  

This year, I went to Urfa 
for the first time. It 

has a very interesting 
energy: Göbeklitepe has 
a different vibe, and so 

does Balıklı Göl. They take 
you to a time unknown. I 

believe in the energy 
of the soil and life 

experiences. Last year I 
went to Van for the first 
time. Both the Lake and 
the Akdamar Castle are 

very impressive.  

Derya Alabora, Gökçe Bahadır ile sahnede.  
Müzikal, 7-8 Mart tarihleri arasında  
Maslak’taki Uniq Hall’da izlenebilir.

 
Derya Alabora shares the stage with  

Gökçe Bahadır. The musical can be seen  
in Uniq Hall Maslak, on 7-8 March.



Mart / March  2020 _
 
PEGASUS    47

Do you travel specifically to watch these types of 
productions?  

 

 
 

 

Are you also following cinema this closely?  
 

 

 

What do you think of TV productions?  

 
 

Talking about the best teams and texts, even though you 
have acted in many productions, a generation remembers 
you as Uğur of “Masumiyet” (Innocence, a film by Zeki 
Demirkubuz) and Aysel of “Şaşıfelek Çıkmazı” (The 
Dead End of Cross-Eyed Destiny). How does it feel to be 
remembered like that?  

 
 

Bu gibi yapımları izlemek için seyahate çıkar mısınız?
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Sinemayı da bu kadar yakından takip ediyor musunuz?

Televizyon yapımlarına nasıl bakıyorsunuz?

İyi ekiplerin ve iyi metinlerin bahsi açılmışken şunu 
sormamak olmaz: Pek çok farklı yapımda rol almanıza 
rağmen bir nesil sizi “Masumiyet”in Uğur’u ve “Şaşıfelek 
Çıkmazı”nın Aysel’i olarak hatırlıyor. Böyle hatırlanmak 
size nasıl hissettiriyor?

Aşk demişken, Uğur (Yücel) Bey’le 35 yılı aşkın süredir 
evlisiniz. Özellikle aynı mesleği yapan iki insan için bu 
kadar uzun süreli bir evliliği yürütmenin belli bir formülü 
var mı?

 

Having said love, you’ve been married to Uğur (Yücel) for 
over 35 years. Especially for two people who are doing the 
same job, is there a secret to keeping a marriage going for 
such a long time?  

 
 

 
 

 

 
 

 

PORTRE / Portrait

Müzikalde Sezen Aksu’nun 25’ten fazla şarkısı söyleniyor. İzleyicilerle etkileşiminiz nasıl?
Sezen Aksu Türkiye için çok önemli bir isim. Onun şarkıları yıllardır hayatımıza dokunuyor. Özellikle 

de âşık olduğumuz, hüzünlendiğimiz, kavga ettiğimiz zamanlarda… İzleyici şarkıları Sezen’in 
sesinden dinlemeye alışkın olduğu için her seferinde bizim yorumumuzu nasıl değerlendireceğini 

merak ediyoruz. Şimdiye dek çok güzel tepkiler aldık. 

SONGS THAT TOUCH LIFE  
In the musical, more than 25 songs of Sezen Aksu are sung.  

How is your interaction with the audience?  
Sezen Aksu is a very important name in Turkey. Her songs have been touching our lives for 

years. Especially at times when we fall in love, when we are sad, or when we fight… Considering that 
the audience get used to hear the songs from Sezen herself, we are curious as to how they would 

react to our way of singing. So far, we’ve gotten very good reactions.   



Mart / March  2020 _ PEGASUS 49 

Seyahat travel
TRAVEL NOTES FROM TURKEY AND THE WORLD

THE ZERO POINT OF SPAIN: MADRID  

Baharda Adana
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Baharda 
ADANA

 YAZI / TEXT:  HANDE ÇETİN ONGUN 

ADANA
IN SPRING    

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
ADANA’ya haftanın HER günü her şey dâhil 
179,99 TL’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to ADANA from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights;  
all-inclusive prices start at 179,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan ADANA’ya 
vergi ve ek ücretler hariç 
6000 BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

You can fly to ADANA from 
İstanbul Sabiha Gökçen  
Airport by using 6000 
BOLPOINTS, excluding taxes 
and charges.

6000 
BOLPUAN
BOLPOINTS
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Hbir tonuna bürünen Akdeniz’de 

narenciyenin bereketli görüntüsü 

bu kez ilkbahar, portakal çiçeklerinin büyüleyici 
kokusuyla geliyor. Akdeniz’de portakal çiçeklerinin 

biri de elbette Adana. 

atölyeleri de festivalde oldukça ilgi görüyor. 

he Mediterranean has a different 
hue of orange every season. As the 
copious vista created by the citrus 
that weigh down the branches is yet 
to be erased from the minds, spring 

arrives with the enchanting aroma of the orange 
blossoms. In the Mediterranean, the city to which 
the dazzling orange blossoms sparkle the most is, of 
course, Adana.   
  
In Adana, the blossoming of the trees is a feast 

the orange trees is also the harbinger of a long 
and hot summer. It also is the spring for the tired 
farmers who have been working hard throughout 
the whole winter at the orchard, getting close 
to reaping the return of all that labour and 

producers in the region get one step closer to 
delivering the vitamin depots of the season to 

of excitement for the 8th International Orange 

carnival also contributes to the economy and culture 
of the city, as visitors rush to the boulevards, and 

the enticements of the city are introduced to 
the guests, orange and Adana are always the star of 
the show. A myriad of options are provided to 
the guests with various parades, concerts, public 
runs, parents and children runs, awarded 
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Görmeden Dönmeyin  
 

 

  
To-Do-List  

 
 
 

 

  
 

 
 

SEYAHAT /  Travel

Halk arasında Koca Köprü 
diye de anılan Varda Köprüsü, 

derin bir vadinin iki ucunu 
birbirine bağlıyor. 20. yüzyıl 
başında İstanbul-Bağdat-

Hicaz demiryolu hattını 
tamamlamak için inşa edilen 
köprü 25. James Bond filmi 
“Skyfall” (2012) ile dünya 

çapında tanındı.

Referred to by the people as 
the Great Bridge, Varda Bridge 

connects the two edges of 
a deep valley. Built at the 

beginning of the 20th Century 
to complete the Istanbul-

Baghdad-Hejaz railway, the 
bridge gained worldwide 

fame with the 25th  James 
Bond movie “Skyfall” (2012).  
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Akla önce Adana kebap 
gelse de bölgenin mutfağı 

kebaptan ibaret değil. 
Aşlama, sıkma, ciğer, 

bici bici, şırdan ve kazan 
simidi de dahil pek çok 

yerel lezzet, bu mutfağın 
demirbaşları arasında yer 

alıyor. 

Even though kebab comes 
to mind first,  the cuisine 

of Adana is not solely 
limited to kebab. Many 

culinary delights 
including aşlama,  

sıkma, ciğer, bici bici,  
şırdan and kazan  

simidi are considered 
essentials of this cuisine.   

Bici Bici
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AMASYA

  YAZI / TEXT: ASYA ALAZ GÜNEY

THE  PE ARL  OF ANATOL IA  
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Şehri dört gün boyunca ışıl ışıl yapan 
Işık Festivali bu yıl 5-8 Aralık tarihleri 

arasında kutlanıyor. 

The Festival of Lights (Fête des Lumières) 
throughout which the city is agleam, will 

be celebrated on 5-8 December this year.
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Yeşilırmak kıyısında yer alan; günümüzde çoğu otel, restoran ve kafe olarak hizmet veren 
Amasya Yalıboyu Evleri, mimari dokusuyla Osmanlı döneminden izler taşıyor. Yan yana, sırt sırta 

bitişik nizamda inşa ettirilen konaklar, genellikle haremlik ve selamlık olarak düzenlenmiş.

Along the banks of Yeşilırmak River are Amasya Yalıboyu Houses which serve as hotels, 
restaurants and cafes today. The houses carry traces of the Ottoman era with their 

architectural texture. Lined side by side, as attached buildings leaning onto one another, the 
mansions are separated as women’s and men’s quarters.   
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Ortasından Yeşilırmak’ın geçtiği, 
iki tarafı yüksek kayalıklarla çevrili 

dar bir vadide kurulan Amasya, 
Pontus krallarından Romalılar’a, 
Danişmentliler’den Selçuklular’a, 

Moğollar’dan Osmanlılar’a uzanan 
tarihiyle Anadolu’nun en köklü yerleşim 

bölgelerinden biri. 

İlkçağ’ın ünlü coğrafyacısı Strabon’un 
memleketi olan ve onun “Her ne kadar 

şimdi bir eyalet ise de Amaseia bir 
zamanlar krallara aitti.” dediği şehirde, 

kalenin eteklerinde kalker kayalara 
oyularak yapılan ve ancak birkaçının 

günümüze ulaşabildiği Kral Kaya 
Mezarları’nı ziyaret edebilirsiniz. 

Osmanlı şehzadelerinin idarî tecrübe 
kazanması için gönderildiği Amasya, 
günümüzde asırlık medrese, cami, 
türbe ve konaklarıyla dikkat çekiyor. 
Şamlar Camii, Burmalı Minare Camii, 

II. Bayezid Camii, Mehmet Paşa Camii, 
Gök Medrese Camii görülebilecek 

önemli yapılar arasında. 

Setup in a narrow valley surrounded by 
steep rocks on both sides 

and Yeşilırmak running through 
it, Amasya is one of the oldest 
settlements in Anatolia with a 

history that dates from the Pontus 
Kingdom to Romans,  Danishmendids to 

Seljuks, Mongols to Ottomans.   

This city is the homeland of the famous 
geographer of Antiquity, Strabo, who is 

quoted as saying “Even though  
it is just a canton now,  Amaseia  
once belonged to kings”. Here,  

you can visit the Kings’ Rock Tombs,  
engraved in the lime stone rocks on the 
slopes of the  Amasya Castle. Only a few 

of these tombs exist today.   

Amasya, to which the Ottoman sultan’s 
sons were sent to gain administrative 

experience, draws attention today with  
centennial madrasas, mosques,  

mausoleums and mansions. Şamlar,  
Burmalı Minaret, Bayezid II, Mehmet 

Pasha, and Gök Madrasa mosques are 
among the most important  

buildings to be seen.   

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
AMASYA’ya haftanın DÖRT günü her şey 
dâhil 114,99 TL’den başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.

You can fly to AMASYA from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ FOUR days a week 
flights; all-inclusive prices start at 114,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS
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Harşena Dağı üzerinde yer alan 
Amasya Kalesi (Harşena Kalesi), çağlar 

boyunca birçok saldırıya uğramış. 
Sur duvarlarının önemli bir kısmı 

günümüze kadar ulaşabilmiş. Kale, 
İçeri Şehir (Hatuniye Mahallesi), Kızlar 
Sarayı ve Yukarı Kale olmak üzere üç 

bölümden oluşuyor. 

İlhanlı döneminden günümüze ulaşan 
tek eser olan ve bugün Sabuncuoğlu 

Tıp ve Cerrahi Tarihi Müzesi’ne ev 
sahipliği yapan yapı, İlhanlı Hükümdarı 
Sultan Mehmet Olcaytu ve Uduz Hatun 

adına Anber Bin Abdullah tarafından 
1308-1309 yıllarında şifahane olarak 

inşa ettirilmiş. 

Geç Neolitik Erken Kalkolitik Çağ’dan 
itibaren Tunç Çağı, Hitit, Urartu, Frig, 
İskit, Pers, Helenistik, Roma, Bizans, 

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait 13 
ayrı medeniyetin eserlerine ev sahipliği 

yapan Amasya Arkeoloji Müzesi, İlhanlılar 
Dönemi’ne ait 14. yüzyıldan kalma 

mumyalarıyla da dikkat çekici. 

Güveçte kuru, baklalı yaprak 
sarması, Amasya bamyası, keşkek, 
toyga çorbası, yoğurmaç da dahil 
kendine has geleneksel lezzetleri 

olan Amasya’da, Ali Kaya Restoran 
ve Amaseia Mutfağı’nda manzara 
eşliğinde yemeğinizi yiyebilirsiniz. 

Amasya features culinary delights 
such as bean casserole, stuffed vine 
leaves with fava been, Amasya ocra, 
keşkek (pounded lamb and wheat), 

toyga soup, yoğurmaç. You can 
enjoy such delicacies and amazing 

views at Ali Kaya or Amaseia 
Mutfağı restaurants.   

Located on Mount Harşena, the Amasya  
Castle (Harşena Castle), has endured 

many attacks  throughout  
history. Regardless, a great part of 
the walls were able to survive. The 
castle consists of three sections 
called Hatuniye Neighborhood,

Maidens’ Palace and Upper Castle.   

The sole work of the İlkhanid period 
that still exists today, is a building 

that was erected as a healing 
centre for the Ilkhanid Ruler Sultan 

Mehmet Olcaytu and Uduz 
Hatun upon the orders of Anber Bin 

Abdullah between 1308-1309. Today 
it houses the Sabuncuoğlu Medicine 

and Surgery History Museum. 

Amasya Archaeology Museum is housing 
artefacts of 13 different civilisations 
including Hittite, Urartian,  Phrygian,  

Scythian, Persian, Hellenistic, Roman, 
Byzantine, Seljuk and Ottoman periods. 

The artefacts are dating back to the Late  
Neolithic Age and Early Chalcolithic  

Age. Especially the 14th century mummies  
from the Ilkhanid era are striking.  
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 YAZI / TEXT:  MÜJDE IŞIL   

THE ZERO POINT  
OF SPAIN     
MADRID  
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
MADRİD’e haftanın HER günü her şey dâhil 
119,99 USD’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

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

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS
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Gran Via



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 / 722 01 00 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: AZ2002           
* Code valid until 29.02.2020

10% 
DISCOUNT 
RABATT 

CGJ40-1

Crepes device - with 2 plates

€ 229,90from

Chocolate dispenser - 10 litres

€ 254,90from

SSK10W

Spaghetti ice press - manual

€ 215,90from

SEPMF225

MC1T-WHITE

Coffee grinder - white - fully automatic

€ 214,90from

Espresso / coffee maker

€ 926,90from

KJS1

Filter coffee maker

€ 221,90from

FKMC18MC6T-INOX

Coffee grinder - stainless steel - fully automatic

€ 317,90from
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Puerta del Sol
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Don 
Sanço Panza

  
 

 

    

 

  

  
 

Madrid’in sanat 
cevherlerinden biri de 

bölgesinde yer alan 
Kraliçe Sofia Ulusal 

Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía). 

Picasso’nun Guernica 

 
of Madrid is Queen  
Sophia National Art 

 
Nacional Centro de  
Arte Reina Sofía)  
which is located in the 

Prado. The structure  
has been serving as 

since 1992 and 

is Pablo Picasso’s  
 

Guernica.    

Prado Müzesi



Geleneksel Türk usulüne göre, 
g ş

EMRE Kangal Sucuk.

www.egetuerk.de

YARIM ASIRDAN BERI
.
KALI

.
TE, 

GÜVEN VE LEZZETI
.
N SEMBOLÜ

EGETÜRK 

SYMBOL FOR QUALITY AND TASTE

BEEF, LAMB AND POULTRY 
SAUSAGE SPECIALTIES
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Madrid’de yemek 

ilk durak Mercado San 

 



Proven Technology

ABSOLUTE
WATCH OVER
B O R D E R  S E C U R I T Y  S Y S T E M S
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 YAZI / TEXT: UĞUR CAN ÇİÇEK

Nürnberg Kilisesi / Nuremberg Church of Our Lady (Frauenkirche)
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The Heart of Bavaria    
Nuremberg  
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 YAZI / TEXT:  MEHMET ÇELİK

THE UNDERWATER WORLD      
SHARM EL-SHEIK  

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ŞARM 
EL-ŞEYH’e haftanın HER günü her şey dâhil 
59,99 USD’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

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

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan ŞARM EL-
ŞEYH’e vergi ve ek ücretler hariç 
11500 BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

You can fly to SHARM EL-SHEIK   
from İstanbul Sabiha Gökçen  
Airport by using 11500 
BOLPOINTS, excluding taxes 
and charges.

11500 
BOLPUAN
BOLPOINTS
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Naama Koyu

 

 

  
Naama Bay  

 

  
Tiran Island  

 

 
 

  
Nabq Bay  

  
Ras Mohammed National Park   
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Nebk Koyu
Sunken Wrecks, Dreams and Fish  

DÜNYA 

Sina Dağı’nın eteğinde 
kurulan Azize Katerina 

Manastırı, MS 527 ile 565 
yılları arasında hüküm süren 

Bizans İmparatoru  
I. Justinianus döneminde 

inşa edilmiş. Manastır, 
kurulduğu günden beri 
amacına uygun olarak 
hizmet veren en eski 

manastır ve kütüphane 
unvanına sahip. 

UNESCO’nun 2002’de 
Dünya Miraslar Listesi’ne 
dahil ettiği yapı, yılın her 

döneminde ziyaretçi 
akınına uğruyor. Yaklaşık 4 
bin 500 el yazması kitabın 
bulunduğu kütüphanede, 
manastır yöneticileriyle 
imparatorlar arasındaki 
yazışmalar ile harita ve 

farklı görsel malzemeler de 
bulunuyor.

Setup on the slope of
Mount Sinai, St. Katerina  

Monastery was built 
during the rule of the 
Byzantine Emperor 

Justinian I between 527-
565. The monastery 

holds the title of being 
the oldest monastery and 

library still operating 
since the first day it 
was built. Admitted 

by UNESCO to the World 
Heritage List in 2002, this 
structure is flooded with 
visitors throughout the 

year. There are around 4500
manuscripts, official 
letters between the 

managers of the monastery 
and emperors, as well as 
maps and various visual 
materials in the library.
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ait pek çok lezzeti 

oldukça taze ve lezzetli. 
Bölgede Avrupa (özellikle 

mümkün.    

of world cuisine. Considering 

 
and delicious. It is possible  

 
 
 

and Asian Cuisines (Indian,  
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TIPS FOR A BETTER LIVING

2020’S GASTRONOMY AGENDA
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The Nutritional Trends  
of the New Year  

 YAZI / TEXT: GÖKHAN ELİBOL  
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Günümüz mutfağında yemeklerin hazırlanması, sunumu ve 
içeriği hızla değişirken bu yıl başlı başına trend olmaya hazır 

yiyecek ve içeceklerle de tanışacağız. Birkaçı şunlar:    

Jak Meyvesi: Güney Hindistan kökenli jak meyvesi, 35 
kilograma kadar ulaşabilen ağırlığıyla ağacın dalında değil de 

gövdesinde  
yetişiyor Vitamin ve mineral açısından oldukça zengin  

olan bu meyve, tatlı bir aromaya sahip olduğu için farklı  
şekillerde tüketiliyor.    

Yıldız Meyvesi (Karambola): Şekli nedeniyle bu ismi alan yıldız 
meyvesi, Uzakdoğu’nun egzotik lezzetlerinden biri. Şeker 

oranı düşük olduğu için diyet yapanların sıklıkla tükettiği bu 
meyve, doğal antioksidan özelliğiyle de hastalıklara karşı vücut 

direncini artırıyor.     

Kombu Çayı: Şekersiz ya da probiyotik içecekler, artık alkollü 
içecekler kadar popüler. Özellikle Çin’de “sonsuz yaşam 

iksiri” olarak adlandırılan kombucha’ya (kombu çayı) olan 
talep tüm dünyada artıyor. Bu ünlü içecek, siyah çayın, şeker 

ve kombu mantarı olarak adlandırılan bakteri ve mayalar 
içeren bir kültürle fermente edilmesiyle hazırlanıyor.      

Buda Kâsesi: Veganlar, vejetaryenler ve sağlıklı 
yaşam blogger’ları ile hayatımıza giren; Instagram ile ününü 

arttıran Buda kâseleri, farklı sebzeler, sağlıklı tahıllar ve 
proteinin kâsede bir araya getirilmesiyle hazırlanıyor. Kâseler 

yemek yenilecek öğüne göre pişmiş ya da çiğ, sıcak ya da 
soğuk malzemelerin birlikteliğinden oluşuyor.     

Bezelye Sütü: Badem ve yulaf sütünden sonra tüketiciler için 
ciddi bir alternatif olması beklenen bezelye sütü, düşük kalorili 

diyetler için birebir. Üstelik bezelye tarımının çevreye çok az 
zarar verdiği biliniyor. 

THE RISING CULINARY DELIGHTS OF 2020   
While the preparation, presentation and content of the 

food is ever-changing in the culinary arts today, this year 
we will be introduced to ready-made foods and beverages 

that can be a trend on their own. Here are some:   

Jackfruit: Of South Indian origin, jackfruit which can 
weight up to 35 kilograms, does not grow on the 
branches but on the trunk of a tree. Pretty rich in 

vitamins and minerals, this fruit is consumed in many ways 
for it has a sweet flavor.      

Carambola: Also called the star fruit for its shape, it is one 
of the most exotic delicacies of the Far East. Consumed 

commonly by those on a diet for its low sugar content, this 
fruit boosts the metabolism for being a natural 

antioxidant.     

Kombucha: Sugar free or probiotic drinks are now as 
popular as alcoholic beverages. Especially the demand 

for kombucha, known in China to be “the elixir of eternal 
life”, is rising all around the world. This famous drink 

is prepared through the fermentation of black tea with 
sugar and a culture known as kombu, an algea which 

has bacteria and yeast content.      

Buddha Bowl: Introduced by vegans, vegetarians and 
healthy living bloggers; and becoming more famous 

on Instagram, the Buddha Bowl is prepared by 
bringing different vegetables, healthy grains and 

proteins together in a bowl. The bowls’ content consists 
of a mixture of raw or cooked, hot or cold ingredients 

depending on the meal it will be consumed in.     

Green Pea Milk: Expected to be a serious alternative 
following almond and oat milk, green pea milk is ideal 

for low calorie diets. And the cultivation of green peas is 
known to be quite eco-friendly.   



Konuk Değerlendirme Puanları 2020uk Değerlendirme Puanları 2020KonuKonuk Değerlendirme Puanları 2020Konu
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Business Insider

pho bahn mi 
kimçi

Fonio, ban

  

fast food 

  

  

Business Insider

pho
bahn mi 

kimchi

fonio ban
  

fast food

In 2020 besides traditional grains;  buckwheat, whole 
meal couscous, firik wheat and teff seed will also be on our 
tables. The star vegetable of the year is the cauliflower which 
we consume on pizzas or with fish or salads. However, 
with a difference … Caulilinis which are similar to flowered 
cauliflowers and broccoli -but are sweeter- come to the fore as 
the main ingredient of the dishes this year.   

 
karnabahar. Ancak bir farkla… Karnabahar ve brokolinin çiçekli 

 caulilini’ler  
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“WE ARE IN AN AGE IN WHICH DREAMING IS 
CONSIDERED TO BE A LOSS OF TIME”  

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: HANDE ÇETİN ONGUN

Masal anlatmaya nasıl başladınız?

Peki, profesyonel bir “masal anlatıcı” nasıl olunuyor?

When did you start telling stories?  

Well then, how do you become a professional “story teller”?  

[ J U D I T H  M A L I K A  L I B E R M A N ]

Lifestyle
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Pek çok röportajınızda “Masal, çocukları uyutmak, 
yetişkinleri uyandırmak içindir” diyorsunuz. Bu farkı 
vurgulamanızın sebebi nedir? In many of your interviews you say, “Stories are told 

to put children to sleep but to awaken adults. Why do 
you emphasise this difference?  

Fairytales and legends hold a dear place in the oral 
literary tradition of this geography. Are they in your 
repertoire?  

It is believed that the origins of the fairytales have been 
constantly changed and the dreadful elements have been 
ignored during the years. What do you think about that?  
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Bu coğrafyanın sözlü edebiyat geleneğinde masallar ve 
efsaneler önemli bir yer tutuyor. Bunlar arasından sizin 
anlattıklarınız oluyor mu?

Nardaniye
Pamuk Prenses

Pamuk Prenses

Bugün masal diye bildiğimiz pek çok hikâyenin çıkış 
noktasının, şu an bildiğimizden farklı olduğu, zamanla 
içlerindeki ürkütücü unsurların törpülendiği tartışılıyor. 
Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Kısa süre önce çocuklar için şarkılı bir masal kitabını, 
Önce Hayal’i yayımladınız. Bu kitap nasıl ortaya çıktı?

Bir masal kahramanı olmak isteseydiniz kim olurdunuz? 

Not long ago, you published a story book with songs for 
children: First Imagine. How did you come up with that 
book?  

If you would be a fairytale hero who would you be?   

Lifestyle





MART için burcunuz diyor ki...
Your horoscope for MARCH says that...

İş ortamında telaşlı bir dönem yaşayabilirsiniz. 
9 Mart dolunayı ile birlikte iş arkadaşlarınız 
ve yetiştirilmesi gereken görevler özel bir 
ilgi ve dikkat gerektirebilir. 24 Mart yeniayı 
burcunuzda gerçekleşecek. Sonrasındaki 
günlerde mesleki konularda radikal kararlar 
alabilirsiniz.

You may experience some hustle and 
bustle at work. On the full moon on 9 
March, your colleagues and deadlines might 
require special care and attention. The new 
moon on 24 March will be in your sign. You 
may make some radical decisions in 
relation to work in the days to come.  

Başkalarına 
açıklayamayacağınız 
içsel gerginlikler 
yaşayabilirsiniz. 9 
Mart dolunayı ile 
birlikte kaygı ve 
korkular gündeme 
gelebilir. İçinizde yaşadığınız 
çatışmalar konusunda sizi 
dinginleştirecek, manevi açıdan 
güçlendirecek alanlara yönelmeniz 
iyi olabilir. 23 Mart yeniayı ile 
birlikte duygusal bir ilişkiye 
başlayabilirsiniz.

You may experience inner 
turmoil, that may be difficult 
to express to others. With the 
full moon on 9 March, anxieties 
and fears may come to the 
fore. It might do you good to get 
involved in things that will sooth 
you and morally strengthen 
you. With the new moon on the 
23 March, you can start a new 
emotional relationship.  

9 Mart dolunayı yer değişikliği, taşınma 
ya da aile içi dengelerin değişmesi de 
dahil bazı durumlar için tetikleyici olabilir. 
Bu dönemde etkinliklerinizin ev düzenini 
aksatmamasına dikkat etmelisiniz. 23 
Mart yeniayı ile birlikte gelecek planlarınızı 
yeniden şekillendirebilir ve buna vesile 
olacak sosyal çevrelere girebilirsiniz.

The full moon on 9 March can trigger 
a change of place, or a change in the 
interfamilial dynamics. In this period, you 
must pay attention that your activities do 
not disrupt the home and family order. With 
the new moon on 23 March, your plans for 
the future might take a new shape and 
you can get involved in social circles that 
may act as a catalyst for that. 

İşinizi daha iyi yapmak için 
motivasyonunuzun yükseldiği bir döneme 
giriyorsunuz. 9 Mart dolunayı ile birlikte 
hata yapmamak, düzgün işler ortaya 
çıkarmak ve fayda sağlayan somut 
işler üretmek ihtiyacı duyabilirsiniz. 
Özel hayatınızı ihmal etmemeye özen 
gösterin. 23 Mart yeniayı ile birlikte ise çok 
çalışmanızın ardından hayatınıza eğlence 
katmak isteyeceğiniz bir dönem söz konusu 
olabilir.

You are entering a period when you will be 
more motivated to do a better job. With 
the full moon on 9 March, you may feel the 
need for perfection and put forth a job well-
done which can gain favours. Be mindful 
not to ignore your private life. With the new 
moon on 23 March, there may come a time 
in which you will want to enjoy yourself 
after all that hard work.  

Kalabalık ortamlarda bulunmanın ve 
başkalarıyla ortak bir şeyler yapmanın 
gerginliğini yaşayabilirsiniz. 9 Mart dolunayı 
ile birlikte başkaları için ya da başkalarıyla 
beraber yapacaklarınız için sükûnete 
ihtiyacınız olabilir. 23 Mart yeniayı ise 
rutinlerinizi değiştirebilir. Bu dönemde 
iş ortamınızda harekete geçmeniz ve 
motivasyonunuzun artması söz konusu 
olabilir.

You may experience anxiety from being 
in crowded places and doing some 
joint activity with others. With the full moon 
on 9 March, you may require a more subdued 
atmosphere for activities you do alone or 
with others. The new moon on 23 March can 
change your routine. You may take action 
in your work life and have 
increased motivation.  

KOÇ I ARIES

TAURUS

SCORPIO

GEMINI

SAGITTARIUS

LIBRA

İlişkilerinizde çatışma ve gerginlik ortamı 
oluşabilir. 9 Mart dolunayı aşk hayatınızın 
hareketli günlere gebe olduğunun işaretçisi. 
23 Mart yeniayından sonra kendinize zaman 
ayırabilir, bu kapsamda bazı aktiviteler 
yapabilirsiniz. Ayın son günlerinde ise karar 
değişiklikleri veya yeni yolculuklar gündeme 
gelebilir.

You may experience conflict and tension in 
your relationships. The full moon on 9 March is 
the indicator that your love life is going to be 
fired up. After the new moon on 23 March you 
can allocate some time for yourself, and do 
some activities within this context. At the end of 
the month, you may have 
a change of heart and 
new journeys may be on 
the agenda. 
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BURÇLAR
H o r o s c o p e

MART için burcunuz diyor ki...
Your horoscope for MARCH says that...

Maddi bir hesap gündeme gelebilir ya da 
alacağınız bir şey için harcayacağınız meblağ, 9 
Mart dolunayı ile birlikte tartışma konusu haline 
gelebilir. 23 Mart yeniayı ise sizi rutinden ve hep 
alışık olduğunuz düzenden uzaklaştıracak bir 
gelişmeyi tetikleyebilir ve bu konuda cesaret 
sahibi olmanızı sağlayabilir.

A financial calculation might be on the agenda 
or overspending  could become an issue with 
the full moon on 9 March. The new moon on 23 
March may trigger a development that would 
change your daily routine or it may give you the 
courage to do so.  

Kendinizi oldukça yorucu olan tartışma ve fikir 
çatışmalarının içinde bulabilirsiniz. 9 Mart 
dolunayı ile birlikte özellikle en yakınınızdaki 
kişilerle hemfikir olmanız zorlaşabilir. Eleştirel 
bakış açısı gerginlik yaratabilir. 23 Mart 
yeniayı iş konusunda yeni karar ve girişimleri 
tetikleyebilir. İşbirliği ya da evlilik de dahil bazı 
konular sağlamlık testi işlevi görebilir.

You can find yourself right in the middle 
of a quite exhausting clash of ideas and 
debates. With the full moon on 9 March, you 
may fail to be in agreement with your near 
and dear. Critical comments may lead to 
tension. The new moon on 23 March may 
trigger new decisions and ventures. Including 
collaborations and marriage, some issues may 
be put through the test of tenacity. 

9 Mart dolunayı döneminde alacak 
verecek hesaplarınız karışabilir. 
Borcunuzu geciktirmemeniz ve 
alacaklarınıza sahip çıkmanız, ayağınızı 
yorganınıza göre uzatıp hesabınızı 
bilmeniz şart. 23 Mart yeniayı yakın 
çevreniz ve kardeşlerinizle ilgili yeni 
bir gelişmeye işaret ediyor. Bir eğitime 
başlama konusunda karar alabilirsiniz.

On the full moon on 9 March  
your accountables and receivables 
may get mixed up. You must not delay 
in paying debt and laying claim to what 
his owed to you; you must cut your 
coat according to your cloth. The new 
moon on 23 March indicates a new 
development regarding your near and 
dear or siblings. You may decide to 
start a new educational program. 

Burcunuzda gerçekleşecek 9 Mart dolunayı 
ile birlikte değişim söz konusu olabilir. 
Yaşadığınız ya da yaşayacağınız değişiklikler 
hayatınızı paylaştığınız kişiler tarafından 
sorgulanabilir. 23 Mart yeniayı yatırım ve 
girişişimler konusunda adım atmanız için 
sizi harekete geçirebilir.

With the full moon on 9 March in your 
house, changes might be on the agenda. The 
changes you are experiencing or will 
experience can be questioned by the people 
you share your life with. The new moon on 23 
March can get you to take action regarding 
new investments or ventures.  

Eşiniz ve evliliğinizle ilgili konularda 
dengede kalmanız oldukça önemli. 9 Mart 
dolunayı ikili ilişkilerde uyum adına her 
zamankinden daha çok çaba göstermenizi 
gerektirebilir. Teklifler ve bu konudaki 
kararlar gündeme gelebilir. 23 Mart yeniayı 
sizi kaynak arayışına ya da bazı yatırımlara 
yönlendirebilir.

It is important for you to keep the balance 
when it comes to your spouse and marital 
life. The full moon on 9 March may require 
you to spend more effort on bilateral 
relationships then you usually do. Offers 
and decisions may come in relation to 
these. The new moon on 23 March, may lead 

you to seek out new 
resources or to make 
new investments.  

CAPRICORN PISCES

 LEO

Planlanmamış bir seyahat söz konusu olabilir. 
Ya da 9 Mart dolunayı sebebiyle var olan seyahat 
planlarınız değişebilir ve bu durum sizi yorabilir. 
Yeni tanıdığınız insanlarla iletişim kurarken 
temkinli olmakta fayda var. Düşüncenizi aktarma 
ve birilerini ikna etme çabası gerginlik yaratabilir. 
23 Mart yeniayı ile birlikte ev ve aile konusunda 
adapte olmanız beklenen bir gelişme söz konusu 
olabilir.

An unplanned travel might be on the agenda.  
Or your travel plans for the full moon on 9 
March may change and this can exhaust 
you. You’d better be careful when you establish 
communications with new people. The way you 
convey your ideas or try to convince others 
might lead to tension. With the new moon on  
23 March, a development regarding home and 
family may require you to quickly adapt to the 
situation. 

AQUARIUS

CANCER
VIRGO
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B
ahar yeni bir dönemin başlangıcı 
olmalı, çok mutlu karşılanmalı ki 
yaza da öyle girelim. İşte bu yüzden 
bahar ayları boyunca herkes 

beğendiği kıyafetle rahatça salınmak 
istiyor. Siz de bu hayaliniz için 

herhangi bir engelinizin olmasını 
istemiyorsanız özellikle de 

bölgesel yağlarınızdan 
rahatsızsanız hemen 

harekete geçmelisiniz. 
Biliyorsunuz, hayat kısa 
ve vakit de değerli…

Vücut şekillendirmenin 
olmazsa olmazı o 

bölgedeki yağ 
hücrelerinden kalıcı olarak kurtulmak. 
“Simit” dediğimiz, pantolonların 
üzerine binerek canınızı sıkan bel-göbek 
bandınıza, jinekomastinize (erkekte meme 
yağlanması), şeklinden ve kalınlığından 
rahatsız olduğunuz bacak ve kollarınıza, 
çene ovalinizi bozan gıdınıza 3D lazer 
lipoliz yaptırabilir ve hayatınızı keyifli 
hale getirebilirsiniz. Böylece bahar ve yaz 
aylarını hayal ettiğiniz yeni vücudunuzla 
karşılayabilirsiniz. Unutmayın, zaman çok 
hızlı geçiyor.

Vücut şekillendirme alanının önde gelen 
isimlerden Estetik ve Plastik Cerrahi 
Uzmanı Opr. Dr Arif Eroğlu ve Medikal 
Estetik Hekimi Dr. Nüket Eroğlu ile bahar 
ve yaz aylarına nasıl hazırlanabileceğimizi 
konuştuk.
 
Alanınızın ünlü hekimleri olarak sizce 
bahara nasıl hazırlanmalıyız?
Hepimiz beğendiğimiz elbise içinde 
kendimizi daha fit, bakımlı ve güzel 
görmek isteriz. Kendini çirkin hisseden 
ve kompleksleri olan bir kişi çevresine de 
pozitif elektrik veremez. Sürekli olarak 
vücudunu kapamak zorunda hissettiği için 
özgür davranamaz. Özgüven kaybı sıklıkla 
psikolojik problemleri de beraberinde 
getiriyor ne yazık ki…Vücudun şekilli 
olması ve bir elbisenin kişinin üzerinde 
güzel durması oldukça önemli… Eğer şekil 
bozukluğu varsa hızlıca 3D lazer lipoliz ile 
şekillenmeyi öneriyoruz. 

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

Spor ile yağlar kasa dönüşebilir mi?
Spor şekil için değil sağlık için yapılır. 
Hiçbir doku herhangi bir yöntemle 
bir diğerine dönüşemez. Yağlar kasa 
dönüşmez. Bu yüzden bilinçli plates ve 
fitness hocaları, personel trainer’lar ya da 
spor eğitmenleri kaslarını göstermek için 
öncelikle yağlarından kurtuluyor. Ciddi 

HAYAL ETTİĞİNİZ VÜCUT İLE BAHARA KEYİFLE GİRİN. 
UNUTMAYIN, EN DEĞERLİ YATIRIM KENDİNİZE YAPTIĞINIZ… 

ÇÜNKÜ EN DEĞERLİ SİZSİNİZ. 

BAHARA 3D LAZER LİPOLİZ İLE  
“MERHABA” DEYİN! 

TANITIM / Advertorial

ahar yeni bir dönemin başlangıc
olmalı, çok mutlu karşılanmalı k
yaza da öyle girelim. İşte bu yüzd
bahar ayları boyunca herkes 

beğendiği kıyafetle rahatça salınmak 
istiyor. Siz de bu hayaliniz için

herhangi bir engelinizin olmas
istemiyorsanız özellikle de 

bölgesel yağlarınızdan 
rahatsızsanız hemen 

harekete geçmelisiniz
Biliyorsunuz, hayat k
ve vakit de değerli…

Vücut şekillendirme
olmazsa olmazı o 

bölgedeki yağ
hücrelerinden kalıcı olarak kurtulmak. 
“Simit” dediğimiz, pantolonların 
üzerine binerek canınızı sıkan bel-göbek 
bandınıza, jinekomastinize (erkekte memii
yağlanması), şeklinden ve kalınlığından 
rahatsız olduğunuz bacak ve kollarınıza, 
çene ovalinizi bozan gıdınıza 3D lazer 
lipoliz yaptırabilir ve hayatınızı keyifli z
hale getirebilirsiniz. Böylece bahar ve yaz
aylarını hayal ettiğiniz yeni vücudunuzla 
karşılayabilirsiniz. Unutmayın, zaman ço
hızlı geçiyor.

104 PEGASUS _
 
Mart / March 2020



bir profesyonel sporcu grubuna da 3D lazer 
lipoliz uyguladık. Bel bandı gitmeden karın 
kasları görünmüyor ne yazık ki. 
Erkeklerde ise jinekomastik olarak 
tanımladığımız yağlı bir meme veya gögüs 
kasları sporla iyice şişirildiğinde daha büyük 
ve kadınsı bir görünüm ortaya çıkıyor. Şekil 
değiştirme amaçlı spor yapıldığında alttaki 
kaslar şiştiğinden daha memeli ve göbekli bir 
görüntü oluşuyor. Gıdı da aynı şekilde sporla 
değişmiyor. Fit bir görünüm için öncelikle 
bel-göbek bandı ile bacak ve basendeki yağ 
dokusundan kurtulmak gerekiyor. Aksi 
takdirde şekil bozukluğu varken yoğun bir 
şekilde spor yapılarak kaslar iyice şişirilse de 
şekilsel problemler içinden çıkılmaz bir hâl 
alıyor.

Diyet yaparak belli bir bölgedeki 
kilolardan kurtulabilir miyiz?
Diyet sadece fazlalığa yönelik şeklin 
küçülmesini sağlar ve önemli bir değişim 
yaratmaz. İri elma daha küçük bir elma 
olabilir ama muza dönüşemez. Bel-göbek 
bandı irileşmiş dümdüz bir vücuttan 
zayıflayarak çay bardağına benzer bir kavis 
oluşturmak mümkün değil. Aksine vücuda 
şekil verme telaşıyla düşük kalorili diyetlere 
girilince cilt kalitesi geri dönüşümsüz olarak 
bozulur. Cilt elastikiyetini yitirir, sallanır, 
çatlar ve sonuçta da vücut şekli değişmez. 
Ancak 3D lazer lipoliz ile klasik yeme-içme 
alışkanlıklarından uzaklaşmadan ve bunun 
için çok fazla zaman harcamadan hedefe 
kolayca ulaşılabilir.

3D lazer lipoliz sistemi nasıl çalışıyor?
3D lazer lipoliz’de bölgesel yağ fazlalıklarına 
sırasıyla üç aşamalı bir sistem uygulanıyor. 
Yağ hücrelerini patlatmak için iki ayrı dalga 
boyuna sahip bir lazer (Smart), ardından cildi 
germek ve selülitleri gidermek için ultrason 
(Vaser) ve son olarak da radyofrekans 
uygulanıyor. Bu sayede yağlar yok olurken cilt 
germe etkinliği de maksimuma çıkarılıyor. 
Uygulama sonrası cilt daha sıkı ve pürüzsüz 
görünüyor.

Hangi bölgelere uygulanıyor?
Bel-göbek, sırt, bacak içi, popo altı, diz içleri, 
basen, bacağın ön yüzü, kollar ve gıdıya 
uygulanıyor. Erkeklerde ise en çok bel ve 
göbek bandına uygulanıyor. Bu işlemleri gıdı 
ve jinekomasti uygulamaları takip ediyor. 

Özellikle kadınlarda bacak içi, kol içi ve gıdı 
gibi deri sarkmalarının çok olduğu bölgelerde 
ekstra cilt germe etkisinden dolayı da son 
derece güvenli.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. 
Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza 

başvurunuz. 

ı
rde 

MEDİKAL ESTETİK HEKİMİ DR. NÜKET EROĞLU
ESTETİK VE PLASTİK CERRAHİ UZMANI OPR. DR. ARİF EROĞLU 
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HABER / News

“FIRST CHANCE” PROVIDES YOUNG PEOPLE 
EQUALITY OF OPPORTUNITY  

Gençlik ve istihdam alanında sosyal yatırımlar yapan Esas Sosyal’in ilk yatırımı olan 
İlk Fırsat Programı, 2016 yılından bu yana işverenler tarafından daha az bilinen devlet 
üniversitelerinden mezun olan gençlerin ilk işine geçiş yaparken yaşadığı zorluklara 
odaklanarak yeni bir çözüm modeli sunuyor.

İlk Fırsat, yıllık başvuru ve seçim sürecinin ardından programa kabul edilen gençlerin 
sivil toplum kuruluşlarında (STK) 12 ay boyunca tam zamanlı istihdam edilmesinin 
maliyetini karşılayarak katılımcıların iş tecrübesi edinmesini sağlıyor. Aynı zamanda 
İlk Fırsat Akademisi kapsamında gençlere 250 saatten fazla 21. yüzyıl yetkinlikleri, 
İngilizce, Office programları eğitimi ve mentorluk olanağı da sunuluyor.

İlk Fırsat Programı sayesinde katılımcıların yüzde 82’si program bitmeden iş teklifi 
alırken yüzde 94’ü de program bitimini takip eden ilk üç ay içerisinde işe girdi. İlk 
Fırsat Programı’na katılarak iş hayatında emin adımlarla ilerleyen Esra Aksakal ve 
Erbil Esmeroğlu programın kendilerine sunduğu fırsatları ve üniversiteli gençler için 
önemini anlattı:

Esra Aksakal – 2018 İlk Fırsat Katılımcısı  
Related Digital, İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı 
Mezuniyet sonrasında potansiyel bir işsiz gibi hissediyordum. Okuduğum bölümden 
her ne kadar iyi derecede mezun olsam da var olan fırsat eşitsizliği ve işsizlik kendime 
olan güvenimi yavaş yavaş yitirmeme sebep oluyordu. Ta ki İlk Fırsat Programı 
ile tanışana kadar. 

İlk Fırsat, içimdeki potansiyeli açığa çıkarmamı sağlarken iş hayatıyla 
birlikte topluma faydalı olabileceğimi fark etmemi sağladı. Bir yıl 
boyunca Tohum Otizm Vakfı’nda İnsan Kaynakları bölümünde görev 
alırken aynı zamanda İlk Fırsat Akademisi kapsamında 21. yüzyıl 
becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler alma şansı yakaladım. 
Kariyerime ilk adımımı attığım kurumun bir STK olması, hem topluma fayda 
sağlayıp hem de mesleki anlamda kendimi geliştirebilmeme olanak tanıdığı için 
oldukça kıymetliydi.

Aralık 2018 tarihinden bu yana Türkiye’nin ilk dijital pazarlama şirketi olan 
Related Digital’da İK departmanı bünyesinde işe alımdan sorumlu olarak 
çalışıyorum. Teknoloji sektöründeki bir işe alımcı olarak adayları mezun 
olduğu okula göre değil, potansiyellerine göre değerlendiriyorum. Dijital 
pazarlamaya gönül veren, potansiyeli yüksek gençleri buluyor, fırsat 
sunuyor ve istihdam edilmelerine katkı sağlıyorum.

Erbil Esmeroğlu – 2019 İlk Fırsat Katılımcısı  
TEGV, Bilişim Teknolojileri Uzmanı
Mezuniyetten sonra yoğun bir şekilde iş ararken kariyer siteleri aracılığıyla 
İlk Fırsat’la tanıştım. İş arayan diğer arkadaşlarıma göre daha şanslı olduğumu 
söyleyebilirim çünkü mezun olduktan iki ay sonra İlk Fırsat Programına dahil olup 
Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı’nda Bilişim Teknolojileri Uzmanı olarak çalışmaya 
başlamıştım. 

İlk Fırsat Programı tecrübe eksikliği sorununu temel alarak toplam 95 katılımcının 
kariyer yolculuğuna öncülük etti. Program süresinde birçok kişisel gelişim eğitimi 
ile bizleri destekleyerek iş hayatına geçişte yaşayabileceğimiz zorlukların ortadan 
kalkmasına ve kariyer yolculuğumuza katkı sunacak kazanımlar elde etmemize 
olanak sağladı. 

Programın sonunda şu anda çalıştığım STK’dan Bilgi Yönetimi Uzmanı pozisyonu 
için teklif aldım. ERP ve CRM sistemleri üzerine çalışmaya devam ediyorum. Tüm 
kurumların İlk Fırsat Programı’nın misyonuna sahip olmasını ve az bilinen devlet 
üniversitelerinden mezun, kendine ve yapabileceklerine güvenen gençlerin hayatına 
dokunmasını temenni ederim.

First Chance Program is the first investment of Esas Sosyal, an organisation that 
invests in the social issues of youth and employment, and since 2016, the program 
offers a new solution model to the difficulties encountered by new graduates of the 
lesser-known state universities, who are about to have their first work experience.     
  
The First Chance Program gives a chance to young adults, who are admitted to the 
program following the application and the annual selection process, to work full 
time in the leading NGOs for a year by paying their wages and helps them to gain 
work experience. Within the scope of the First Chance Academy, it also provides 
training related with 21st century skills, English and Office programs for more than 
250 hours and mentorship.

Thanks to First Chance, participants have an 82% rate of getting a job offer before 
the program is over and 94% rate of landing in their first jobs in the first three 
months following the completion of the program. Advancing with firm steps in 
work life by taking part in First Chance, Esra Aksakal and Erbil Esmeroğlu tell us 
about the chances the program provided for them and its importance for the 
university youth:  
  
Esra Aksakal – First Chance 2018 Participant  
Related Digital, HR Asst. Specialist   
Following graduation, I felt like a potentially unemployed person. Even though, I 

had graduated from the school with a good degree, inequality of opportunity 
and unemployment was leading me to lose my self-confidence. Until I met 

First Chance…   
  
First Chance not only helped me to unleash my potential but also made 
me realise that I can be useful for the society in work life. Working in the 
HR department of Tohum Autism Foundation for a whole year, I also had 

the chance to get training to develop 21st century skills within the scope 
of First Chance Academy. Taking my first step into work life in an NGO, was 

so precious in the sense that it gave me the chance to not only be socially 
beneficial, but also helped me to improve my professional skills.  
  
As of December 2018, I have been working in Related Digital, the first digital 

marketing company in Turkey, as a recruiter in the HR department. As a  
recruiter in the technology sector, I evaluate candidates not depending  

on the schools they graduate from but their potential. I find young people  
with a high potential who have set their heart on digital marketing, 
present them with a chance and help pave the way for their employment.  
  

Erbil Esmeroğlu – First Chance 2019 Participant   
TEGV (Education Volunteers of Turkey) IT Management Specialist 

Following graduation, desperately looking for a job, I was introduced to 
First Chance through the career sites. I can say, I was a bit luckier compared to 
my friends who were looking for a job because two months after graduation I got 
involved in the First Chance Program and started working as an IT specialist for 
Education Volunteers of Turkey.   
  
The First Chance program spearheaded the career path of 95 participants who did 
not have enough working experience. The program supported us with many  
personal development trainings. It helped us to overcome the problems we could 
have experienced during the transition into work life and aided us in getting  
attainments that would contribute to our career path.   
  
At the end of the program, I got an offer to work as an IT Management Specialist  
from the NGO that I worked in. I continue to work on ERP and CRM systems. I wish 
all institutions to share the mission of the First Chance Program, and to touch the 
lives of the young people, who despite being graduates of lesser known universities, 
have confidence in themselves and what they can achieve.  

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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Flypgs.com Magazine’de her ay girişimcilik ve inovasyon 
dünyasından gündem yaratan bir haberi okuyucularla 
paylaşan Esas Holding Kurumsal İlişkiler Direktörü ve 
“İş’te Kadın” programının yapımcı-sunucusu Berrak 
Kutsoy, bu ay başarılı bir girişim yolunda yapılması 
gerekenleri anlatıyor. 

IS THERE A CERTAIN AGE TO BE 
AN ENTREPRENEUR?   

Değerli Misafirler, şimdi sizden uçuşunuzu keyifle yaparken gözlerinizi bir 
dakika boyunca kapatmanızı ve kendinize şu soruyu sormanızı istiyorum: 
Girişimci denildiğinde aklınıza önce kim geliyor? Ve bu kişi ilk girişimini 
sizce kaç yaşında yapmıştır? Peki sizce girişimde bulunulurken yaşın bir 
önemi var mıdır? Gelin örneklerle bu konuya yakından bakalım...

Standart bir hayata sahip olan ve bir milkshake makinesi satıcısıyken 
dünyanın en büyük fast-food zincirlerinden Mc Donald’s’ı yaratarak 
girişimcilik devine dönüşen Ray Kroc, bu büyük adımı attığında tarihler 
1954’ü gösteriyordu. Kroc, 52 yaşındaydı.

20’li ve 30’lu yaşlarında girdiği perakende işinde pek de başarılı olamayan 
Walton, 1962 yılında 44 yaşındayken kurduğu ilk Wal-Mart noktası ile 
başarının kapısını araladı.

Henry Ford ise 1908 yılında Model T’yi yarattığında 45 yaşındaydı. 
Harland Sanders, yani bilinen adıyla Colonel Sanders da 1952’de 
KFC’yi kurduğunda 62 yaşındaydı. Ve daha niceleri… Örneklerden de 
görebileceğiniz gibi girişimci olmak için yaşın bir önemi yok. 

Harekete geçmek için sadece istemek gerekiyor. Başarıyı 50 yaşını 
geçtikten sonra da yakalayabiliriz. Gençler bunu düşünerek hayata 
daha bir pozitif bakabilir. Ancak diğer taraftan da başarı için ileriki yaşlar 
beklenmemeli. Genç yaşında büyük başarı yakalayanların sayısı her geçen 
gün artıyor. Özellikle teknoloji sayesinde genç girişimcilerin şansı eskiye 
göre hiç olmadığı kadar yüksek. Önümüzde daha 30’una basmadan 
milyarder olan pek çok örnek bulunuyor: Facebook’un kurucusu Mark 
Zuckerberg, Google’ın kurucuları Sergey Brin ve Larry Page, Snapchat’in 
kurucusu Evan Spigel… Milyar dolarlık şirketler yaratan girişimciler 
saymakla bitmeyecektir. 

Peki yukarıda saydığım bu girişimcilerin ortak özellikleri neler? Ve başarı 
için ne yapmak gerekiyor? İşte başarılı bir girişim yolunda yapılması 
gerekenler:

• Asla pes etmeyin
• Tutkulu ve hırslı olun
• Başarısız olduğunuzda yıkılmayın
• Kendinize uygun bir ekip kurun
• Vücudunuzla iyi geçinin yani uyku saatlerinize dikkat edin. Sağlıklı
beslenin

• Ruhunuzu ve beyninizi temiz tutun
• Kendi işinize odaklanın
• Trendleri takip edin

Ve asla unutmayın: Başarı tesadüf değildir. Bu yüzden çok çalışmalıyız…
Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da en büyük liderlerinden biri olan M. 
Kemal Atatürk’ün dediği gibi “Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye 
ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak”.

Esenlikler dilerim...

Dear Guests, now as you are enjoying your flight, I want you to close your eyes for an instant 
and ask yourselves this: When we say entrepreneur, who comes to your mind first? And 
at which age could this person have started his first enterprise? Do you think age matters 
in being an entrepreneur? Come, let’s take a closer look at this issue...  
  
When Ray Kroc, who used to make a decent living as a milkshake machine seller, founded 
Mc Donald’s by taking a great step, a company which became a giant enterprise, one of the 
biggest fast-food chains of the world, the year was 1954 and Kroc was 52.  
  
Walton, who did not succeed much in the retail business he had gotten into in his 20s and 
30s, opened the door to success with the first Wal-Mart point he established in 1962 at the 
age of 44.  
  
Henry Ford was 45 when he created Model T in 1908. Harland Sanders, a.k.a. Colonel 
Sanders was 62 years old when he established KFC in 1952. And many more… As you can 
see there is no age to become an entrepreneur.   
  
It is enough to desire to take action. You can be successful after the age of 50. Young people 
can have a more positive outlook on life thinking about these. However, you should not 
wait to be older to become successful. The number of those who achieve great success 
at a younger age is increasing every day. Thanks to technology, young entrepreneurs have 
never been luckier compared to the past. We have many people who became billionaires 
even before hitting 30: Facebook’s founder Mark Zuckerberg, Google’s founders Sergey 
Brin and Larry Page, Snapchat’s founder Evan Spigel… There is a very long list of 
entrepreneurs incorporating billion dollar companies.  
  
Well then what are the common traits of these entrepreneurs that I listed above? And 
what needs to be done to be successful? Here’s what you need to do to have a successful 
enterprise:  
  
• Don’t ever give up. 
• Be passionate and ambitious  
• Don’t feel defeated when you are unsuccessful 
• Build yourselves the right team  
• Get along well with your body, and mind your sleeping hours. Eat healthy.  
• Keep your mind and soul pure  
• Focus on your own business  
• Follow the trends   
  
And do not forget: Success is no coincidence. That is why we have to work very hard …  
To quote M. Kemal Atatürk, a great leader of not only Turkey but also the world, “You don’t 
need anything, but one; to be hardworking”. 

Peace be with you...

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

Berrak Kutsoy, the Esas Holding Corporate Relations Director and the 
producer-presenter of “İş’te  Kadın” (Women at Work) program shares 
a  new story that creates an  agenda from the world of entrepreneurship 
and innovation every month in Flypgs.com Magazine. This month she tells 
us what needs to be done to have a successful enterprise. 
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HOTEL GUIDE / otel rehberi

 ANTALYA - EGE 

444 0 329
touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

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

touristica.com.tr

SULTAN BELDİBİ - KEMER
Kemer, Beldibi mevkiinde yer alan tesis, Antalya Havalimanı’na 
40 km, uzaklıkta olup denize sıfır konumdadır. Tesiste standart 
ve aile odaları 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 yemeklerinizi ziyafete dönüştürebilirsiniz. 

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 
geçirmesi için tüm odalarımız modern mobilyalarla dekore 
edilmiştir. Restoranlarımızda taze deniz ürünleri ve yerel 
yemekler sunulmaktadır. 

touristica.com.tr



HOTEL GUIDE / otel rehberi

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 bir tatil imkanı sunuyor.

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

NG SAPANCA CLUB - SAPANCA
2020  yılında açılacak olan otel, son trendleri yansıtan lüks ve ferah 
tasarımıyla günümüz gezgininin beklentisine cevap verecek. Otel 
fiziksel, ruhsal ve zihinsel sağlık-güzellik uygulamaları, çocuklu 
aileler düşünülerek oluşturulan aile hamamları, Türk ve dünya 
mutfağından eşsiz lezzetler sunacak 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, 
ile konuklarına özel bir tatil deneyimi sunuyor. 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
Bursa şehir merkezinde termal keyfi! Modern mimarisi ile 
hizmet veren tesisimizde termal havuz ve hamamın keyfini 
doyasıya yaşabilir, tarihi mekânlara ve Uludağ’a rahatlıkla 
ulaşım sağlayabilirsiniz. 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 
çiçeklerinden alıyor. Hotelde 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



HOTEL GUIDE / otel rehberi

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 bulunan otelimizde 
tüm odalarda, ücretsiz wifi, merkezi sistem ısıtma ve 
soğutma, tv yayını, minibar, saç kurutma makinası, emanet 
kasası bulunmaktadır. Ayrıca kuru temizleme,toplantı ve balo 
salonu, SPA ve restoranı da bulunmaktadır. Şehir merkezindeki 
konumuyla iş seyahatleriniz için oldukça uygundur. 

+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 hizmet vermektedir. Göl manzaralı, şık ve 
gösterişli dekorasyona sahip olan otelimizin geniş odalarının 
tamamında kesintisiz bir şekilde uyuyabilir ve rahatlatan bir 
konaklama imkânından yararlanabilirsiniz. 

+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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SALAMIS BAY CONTI RESORT - KIBRIS
Kıbrıs Magosa bölgesinde, denize sıfır konumu ve altın 
sarısı ince kum plajıyla  hizmet veren Salamis Bay Conti, 
Akdeniz’in tadını çıkarmak isteyen jonuklarını bekliyor. Çeşitli 
büyüklüklerdeki havuzlarda gün boyu yüzebilir, aqua parkta 
ailenizle birlikte neşeli bir şekilde vakit geçirebilir ve unutulmaz 
bir tatil deneyimi yaşayabilirsiniz. 

touristica.com.tr

ELEXUS HOTEL RESORT CASİNO - KIBRIS
Girne, Çatalköy mevkiinde, denize sıfır konumda bulunan 
tesis, Ercan Havalimanı’na 32 km ve Girne merkeze 12 km 
mesafededir. Otelimiz, büyük bir kısmı deniz manzaralı olan 
822 odası ile her yaş grubundan misafire hitap eden özel 
alanlarıyla konuklarına tam pansiyon plus konseptte eşsiz bir 
tatil imkanı sunmaktadır.

touristica.com.tr

NUH’UN GEMİSİ DELUXE HOTEL SPA - KIBRIS
Kıbrıs’ın en güzel tatil bölgelerinden Karpaz’da bulunan 
Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel & Spa, 65.000 m² açık alanı ile 
hizmet vermektedir. Ercan Havalimanı’na 65 km, Girne şehir 
merkezine 65 km mesafede ve denize sıfır konumda yer alan 
tesis, ultra her şey dahil konsepti ile hayal edilen tatil imkanını 
sunmaktadır.

touristica.com.tr
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LIQUIDS SUBJECT TO 
RESTRICTIONS:

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

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

 Shaving foams, deodorants, all pastes 
including toothpaste

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

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

approximately 20x20 cm in size.

APPLICATION: 
Each passenger may carry one transparent 
plastic bag.

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

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

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

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

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

their bags. 

EXCEPTIONS:
 Exceptions will be made for special 

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

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

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

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

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

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

ürünleri bulundurabilir.

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

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

sıvı miktarına bakılmaksızın geçirilmesine 
müsaade edilmez.

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

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

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

sağlayacaktır.

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

Regulation for Liquids Carried in Hand Baggage

Hava yolu ile seyahat edecek 

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

restrictions may be carried in hold 
baggage in accordance with the 

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

Regulation for Liquid Transportation
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Regulation for Liquid Transportation

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

Regulation For Olive Oil, Molasses 
and Honey Transportation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 LT 5 LT

5 LT
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Welcome on Board! 

aircraft may have to divert and make an unscheduled landing 

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

 

or any other tobacco 
products during 

others to 

Behave in a safe and 

verbal or physical 

Respect your crew members 

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

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

Important Reminders for Our Guests
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Important Reminders for Our Guests

 Tehdit

 kullanma

civil aircraft 

 Refusing to follow crew instructions 

 Tampering with smoke detectors 

 of the flight

alcohol which was not provided by crew 

Removing or damaging safety or emergency 
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1

1

2

2

3

3

Go to the departure waiting 
room upstairs without 

Pasaport 

Go through passport 

transfer counter before 

Go to the departure waiting 
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1 2 3

1 2 3 4

transfer counter before going 

Go to the departure 

Pasaport 

Go through passport Go to the departure waiting 
room upstairs without 

Go through domestic 

DUTY
FREE
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Our Flight Network

... Pegasus Airlines Scheduled International Flights

PEG ASUS ,  OLMAK ÜZERE 
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Riyadh Muscat

Baku
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Our Flight Network
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... 

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

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

ORTA Medium

1 5 7
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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



128 PEGASUS _
 
Mart / March  2020

 



Mart / March  2020 _
 
PEGASUS    129



130 PEGASUS _
 
Mart / March  2020

KOLAY Easy ORTA Moderate
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