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2019’a Merhaba! 
Değerli Misafirlerimiz,
2019’un ülkemize ve milletimize sağlık, huzur, başarı, barış ve bereket 
getirmesini dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Yeni yıla güzel 
haberler yakışır, ben de bu sebeple iki güzel haber vermek istiyorum 
size. Hediyeleşmek güzeldir, özellikle de verilen hediye alışılagelmişin 
dışında olursa… Bu nedenle Pegasus Hava Yolları olarak siz değerli 
misafirlerimizi farklı bir hediye alternatifiyle buluşturmak istiyoruz: 
Pegasus Hediye Kart… Sevdiklerini Pegasus Hediye Kart ile mutlu etmek 
isteyen misafirlerimiz, flypgs.com internet sitemiz ya da Pegasus Mobil 
uygulamamız üzerinden Hediye Kart’ı satın alabilir. Detayları ilerleyen 
sayfalarda bulacaksınız.

Bir diğer güzel haberimiz ise 2018’in Eylül ayında başlattığımız sosyal 
sorumluluk projemiz “Yarınlara Uçuyoruz” ile ilgili… Projemizin ilk 
başvuru sürecinde desteklenmek üzere seçilen proje fikirlerini teker 
teker hayata geçirmeye başladık. Çocukların keman, viyola ve çello 
çalmayı öğrenerek müzikle tanıştığına, orman ve sahillerin temizlenerek 
farkındalık yaratıldığına şahit olmak ya da kış aylarını çetin şartlar altında 
geçiren şehirlerdeki ilkokul öğrencilerine temin edilen atkı ve berelerle 
miniklerin artık üşümediğini bilmek paha biçilemez… Projemizin 
ikinci başvuru dönemi ise bu ay başlıyor. 18-29 yaş arasındaki gençlerin 
toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerini duymayı merakla 
bekliyoruz.

Yeni Yılda Yeni Keşifler…
Yeni bir yıl, yeni keşifler demek… 2019’a hızlı bir başlangıç yaparak 
seyahat etmenin keyfine varmak isteyenlere bu ay da önerilerimiz olacak. 
Eğer yurt dışında bir yerleri keşfetmek istiyorsanız, ironik bir biçimde 
hem en lüksün hem de en büyük arayışların şehri olan Cenevre’yi tercih 
edebilirsiniz. Yurt içinde ise Muğla’nın Yatağan ilçesindeki Lagina 
Antik Kenti ve Kapadokya, keyifli ve farklı birer alternatif olabilir. 
Anadolu arkeolojisinde çok önemli bir yere sahip olan Lagina Hekate 
Kutsal Alanı’nı gezebilir ya da çoğunlukla bahar aylarında yolumuzu 
düşürdüğümüz güzel Kapadokya’nın bir de kışına tanıklık ederek 
ezberleri bozabilirsiniz.

Hayatın Sürprizleri
Hayat sürprizlerle doludur, bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi size 
bahsedeceğim hikâye de hayatın sürprizlerinden biri, hem de en 
ilginçlerinden… Alman gezgin ve fotoğrafçı Wilfried Gebhard’ın 1966 
yılında İstanbul Eminönü’nde çektiği bir marangozun fotoğrafını, 53 yıl 
sonra oğlu dergimizde görüyor ve böylece başka bir hikâye başlıyor... 
Bir fotoğrafın 53 yıllık ilginç hikâyesine şahitlik etmek isterseniz, 
“Pegasus ile Yarım Asırlık Bir Fotoğraf Hikâyesi” başlıklı yazımızı 
okumayı unutmayın. 

Keyifli uçuşlar.

Hello to 2019!
Dear Guests,
I would like to begin my words by wishing 2019 to bring health, 
happiness, success, peace, and abundance to our country and nation. 
Good news befit the new year, so I would like to tell you about two good 
news. It is wonderful to give and receive gifts, particularly when your 
present is out of the ordinary… For this reason, as Pegasus Airlines we 
would like to offer you, our valued guests, an alternative gift: Pegasus 
Gift Card. Those of our guests who would like to brighten their loved 
one’s day with a Pegasus Gift Card can purchase one on the flypgs.com 
website or the Pegasus Mobile App. You will find the details inside the 
magazine.

The other piece of good news has to do with our social responsibility 
project, “We’re Flying into the Future ”, which began in September 2018. 
We are implementing the projects we chose to support one by one. It is 
an invaluable experience to see children become acquainted with music 
and learn to play the violin, viola, and cello, to witness awareness being 
raised by cleaning up litter from forest grounds and beaches, and to know 
that primary school children in towns with harsh winter conditions 
now have some defence against the cold thanks to the scarves and berets 
provided for them. The second application window for our project begins 
this month. We’re eagerly awaiting to hear from young people aged 18-29 
about their ideas to further public well-being and solidarity.

New discoveries in the new year…
A new year means new discoveries. I have some suggestions for those 
who wish to begin the year in style with an enjoyable trip. If you want to 
discover somewhere abroad, you could try Geneva, which is ironically 
a city of luxury and the pursuit of a better life. At home, the ancient 
city of Lagina in the town of Yatağan, Muğla, or Cappadocia, can be two 
pleasant alternatives. You can explore the Lagina Hecate Sanctuary that 
holds an important place in Anatolian archeology, or experience winter 
in Cappadocia, which most of us visit during the spring, to break the 
mould.

Life’s Surprises
Life is full of surprises and we all know this. The story I’m about to 
mention now is one such surprise, and one of the most interesting 
ones as well… The photo of a carpenter taken by the German traveller 
and photographer Wilfried Gebhard in Eminönü, Istanbul in 1966 was 
published in our magazine, and when his son saw a photo of his father 
taken 53 years ago, a new story began… If you would also like to witness 
the intriguing 53 year story of a photograph, don’t skip the article titled 
“The Half-Century Story of a Photograph with Pegasus”.

Enjoy your flight.
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One of the pioneering poets of contemporary Turkish 
th 

sanat.ykykultur.com.tr

NOTE:

Pera Müzesi’nin, Erivan Sergey Parajanov 
Müzesi iş birliğiyle gerçekleştirdiği 
“Parajanov-Sarkis ile” sergisi, doğumunun 
95. yılında Sergey Parajanov’u Türkiye’deki 
sanatseverlerle buluşturuyor. Erivan’daki 
Parajanov Müzesi Müdürü Zaven Sargsyan’ın 
küratörlüğünde hazırlanan sergide, 20. 
yüzyılın en önemli yönetmenlerinden biri 
olarak gösterilen Parajanov’a ait film sahnesi 
taslakları, kolajlar, kostümler, resimler, 
mozaikler ve fotoğrafların dâhil olduğu zengin 
bir seçki yer alıyor. Tasarımını Bülent Erkmen’in 
üstlendiği sergide, usta sanatçı Sarkis de 
Parajanov’dan ilham alarak ürettiği işleriyle 
ünlü yönetmeni selamlıyor. “Parajanov-Sarkis 
ile” sergisi 17 Mart’a kadar İstanbul Pera 
Müzesi’nde ziyaret edilebilir.
peramuseum.org.tr

Parajanov in Turkey
for the First Time
Pera Museum’s “Parajanov - with Sarkis” 
exhibition, in cooperation with the Erivan 
Sergei Parajanov Museum, introduces the 
Turkish audience to the artist’s work on the 
95th anniversary of his birth. Curated by Zaven 
Sargstan, the curator of the Sergei Parajanov 
Museum in Erivan, the exhibition contains a 
wide selection of items belonging to Parajanov, 
considered one of the most important directors 
of the 20th century, including film scene 
drafts, collages, costumes, pictures, mosaics 
and photos. Designed by Bülent Erkmen, the 
exhibition also contains works by renowned 
artist Sarkis, who pays homage to the director 
with artworks inspired by him. The “Parajanov 
- with Sarkis” exhibition is open to visitors until 
March 17 at the Pera Museum in İstanbul.
peramuseum.org.tr

TREND / Hotwire

sanat.ykykultur.com.tr
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of the 

.
ahmetgunestekin.com     jpm.hu

20. yüzyılın en önemli sanatçılarından, Fransız 
ressam, heykeltıraş ve film yapımcısı Fernand 
Léger (1881-1955), kapsamlı bir sergi ile 
Tate Liverpool’da sanatseverlerle buluşuyor. 
“Fernand Léger: Yeni Zamanlar, Yeni Hazlar” 
başlıklı sergi, sanatı günlük yaşamın bir parçası 
haline getirmeyi hedefleyen sanatçının farklı 
alanlardaki çalışmalarından bir seçki sunuyor. 
Léger’in resimlerinin, çizimlerinin, grafik 
tasarımlarının, kitaplarının, kumaşlarının, büyük 
ölçekli bir duvar resminin ve Le Corbusier gibi 
mimarlarla ortaklaşa yaptığı işlerin yer aldığı 
sergide, sanatçının 1924 tarihli filmi “Ballet 
Mécanique”in de gösterimi yapılıyor. Sergi, 17 
Mart’a kadar ziyaret edilebilir.
tate.org.uk/visit/tate-liverpool

“New Times, New Pleasures” 
for Léger
One of the 20th century’s most important 
artists, French painter, sculptor, and 
filmmaker Fernand Léger’s (1881-1995) work 
is presented at a comprehensive exhibition 
at the Tate Liverpool. The exhibition, titled 
“Fernand Léger: New Times, New Pleasures”, 
offers a selection from various fields the artist 
worked in, aiming to make art a part of daily 
life. It includes Léger’s paintings, drawings, 
graphic designs, books, fabrics, a mural, and 
works which he created in collaboration with 
architects such as Le Corbusier, as well as a 
screening of his 1924 film “Ballet Mécanique”. 
The exhibition runs until March 17.
tate.org.uk/visit/tate-liverpool

TREND / Hotwire

ahmetgunestekin.com     jpm.hu
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the 3

zeugma.org.tr

Orta Asya’da yaşayan Oğuzlar ile onların Anadolu’ya gelmiş boylarının 
toplumsal hayatını aydınlatan, törelerini, inançlarını, kahramanlıklarını 
anlatan “Dede Korkut Hikâyeleri”, Kasım ayının sonunda, Birleşmiş Milletler 
Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Somut Olmayan Dünya 
Mirası Temsili Listesi’ne alındı. Hikâyelerin (kitabın) tescillenme gerekçesi 
ise, Dede Korkut kültürünün, destan, masal ve müzik ile nesilden nesle 
aktarılarak Türk dillerini konuşan toplulukların kültürel belleğinde canlılığını 
koruması olarak belirlendi. “Dede Qorqud/Korkyt Ata/Dede Korkut Mirası: 
Destan, Masal ve Müzik” başlığıyla ve oy birliğiyle listeye kabul edilen bu 
kültürel miras, Mart 2017 tarihinde Kazakistan ve Azerbaycan’ın da dahil 
olduğu çok uluslu bir dosyayla UNESCO’ya sunulmuştu. 
ich.unesco.org

Dede Korkut Now a “World Heritage”
“The Book of Dede Korkut”, which illuminates the social life of the Oghuz 
tribes living in Central Asia and their branches who arrived in Anatolia, 
and compiles their traditions, beliefs, and heroic deeds was included in 
the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation’s 
(UNESCO) Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity. 
The reason for the inclusion of the stories (as a book) was stated as the 
aim of keeping the Dede Korkut culture alive in the cultural memories of 
Turkic-speaking peoples through epics, folk culture, and music which are 
handed from one generation to the next. The stories were included in the 
list unanimously under the title “Heritage of Dede Qorqud/Korkyt Ata/Dede 
Korkut: Epic Culture, Folk Tales and Music”. They had been presented to 
UNESCO in a multinational folder including Kazakhstan and Azerbaijan in 
March 2017.
ich.unesco.org

TREND / Hotwire

zeugma.org.tr
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such as Great Expectations, 
Cities

th

A Christmas Carol

dickensmuseum.com     philipmould.com

17. yüzyıl Osmanlı bilgini Kâtip Çelebi’nin meşhur eseri 
Cihannüma’nın nadide bir nüshası İrlanda’nın başkenti 
Dublin’deki Chester Beatty Kütüphanesi’nde sergilenmeye 
başlandı. Osmanlı’nın ilk matbaasını kuran İbrahim 
Müteferrika tarafından, Temmuz 1737’de, sınırlı sayıda 
basılan eserin 13 astronomik ve 26 coğrafi harita içeren 
bu nüshası, uzun süredir kütüphanenin koleksiyonunda 
bulunuyordu. Eserin restorasyonunu, Dr. Yalçın Ayaslı ve 
Dr. Serpil Ayaslı tarafından kurulan Türk Kültür Vakfı’nın 
desteğiyle gerçekleştiren Chester Beatty Kütüphanesi, bir yıl 
süren çalışmanın ardından Cihannüma’yı kütüphanenin Kitap 
Sanatları Galerisi’nde ziyarete açtı.
chesterbeatty.ie    turkishculturalfoundation.org

Katip Çelebi’s Cihannüma in Dublin
A rare copy of the 17th century Ottoman scholar Katip Çelebi’s 
famous work Cihannüma (Book of the World) has begun to be 
exhibited at the Chester Beatty Library in Dublin, the capital 
of Ireland. The work was printed by İbrahim Müteferrika, who 
established the Ottoman Empire’s first printing press, in July 
1737 in limited numbers, and this edition containing  
13 astronomical and 26 geographical maps had been a 
part of the library’s collection for a long time. The work was 
restored during the course of a year with the support of the 
Turkish Cultural Foundation established by Dr. Yalçın Ayaslı 
and Dr. Serpil Ayaslı, and Cihannüma is available for visitors 
to view at the Arts of the Book Gallery of the Chester Beatty 
Library.
chesterbeatty.ie    turkishculturalfoundation.org

TREND / Hotwire

dickensmuseum.com     philipmould.com
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enthusiasts to share the stories of young 

timurtasonan.com

[  Book ]

[  B ook ]

Yazın alanında pek çok ödüle layık görülen 
Siegfried Lenz’in 1952 yılında kaleme 

aldığı ünlü romanı Saf Değiştiren, 2. Dünya 
Savaşı’nda, ordunun unuttuğu bir birlikte 

ölümü bekleyen bir grup askerin hikâyesini 
anlatıyor. Kitap, Ayşe Sarısayın tarafından 

Türkçeye çevrilmiş.

Edebiyat eleştirmeni ve gazeteci Lothar 
Müller’in kaleme aldığı, Sevinç Altınçekiç 
tarafından Türkçeye kazandırılan Beyaz 

Büyü: Kâğıdın Çağı, Çin’de doğan kâğıdın 
Mısır’dan Avrupa’ya yolculuğunu ve modern 

medeniyetin hammaddesine dönüşüm 
tarihini anlatıyor.

White Magic: The Age Of Paper
Written by literary critic and journalist 

Lothar Müller and translated into Turkish by 
Sevinç Altınçekiç, White Magic: The Age of 
Paper traces the history of paper from its 

birth in China through its journey over Egypt 
and Europe into becoming the raw material 

for modern civilisation.
press.ku.edu.tr

The Turncoat
Siegfried Lenz, the recipient of many literary 
prizes, wrote his famous novel The Turncoat 
in 1952. The book tells the story of a group 

of soldiers in a troop forgotten by the 
army, waiting for death. It is translated into 

Turkish by Ayşe Sarısayın.
canyayinlari.com





TREND / Hotwire
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WHIC H  ON E  I S  
YO UR C IT Y?

 HAZIRLAYAN / COMPILED BY:  HANDE ÇETİN ONGUN

[  YEKTA KOPAN -  Be rl in  ]

Berlin’e gidip de Dussmann Kitabevi’ne 
uğramayan var mıdır, bilemiyorum. Ama benim 
önerim, Kreuzberg tarafındaki 25 yıllık çizgi 
roman dükkânı Modern Graphics.

I don’t know if anyone can go to Berlin and not 
visit the Dussmann Bookstore. However, my 
recommendation is the 25-year-old graphic 
novel store Modern Graphics, located around 
Kreuzberg.

Berlin, iyi kahveye düşkün 
olanlar için bir cennet.
Benim kahve önerim, 
küçücük bir dükkândan 
gelecek: The Barn. 
Bonanza Caffe de şehrin 
vazgeçilmezlerinden.

Berlin is a paradise 
for those who like good coffee. My coffee 
recommendation comes from a tiny coffee shop: 
The Barn. Bonanza Caffe is also an essential part 
of the city.

Yerel tatlar ve Berlin 
deyince akla ilk olarak 
sosis, bira, patates 
üçlüsünün geldiği 
kesin. Mittelstraße 55 
numaradaki Treffpunkt’ta 
bu yerel lezzet üçlüsünün 
âlâsını bulabilirsiniz.

Akşam yemeği için Fransız yemekleri ağırlıklı 
mönüsüyle Brasserie Ganymed’i öneriyorum. 
Neden mi? Etkileyici atmosferiyle bu restoran, 
Bertolt Brecht’in kurduğu Berliner Ensemble 
Tiyatrosu’nun kapı komşusu.

When talking about local cuisine and Berlin, 
no doubt the first thing that comes to mind is 
sausages, beer, and chips. You can find the best 
version of this local cuisine trio at Treffpunkt, 
located on Number 55 Mittelstrasse. 

I would recommend the Brasserie Ganymed, with 
its mostly French menu, for dinner, but let me 
tell you why: With its impressive atmosphere, 
this restaurant is right next door to the Berliner 
Ensemble Theatre founded by Bertolt Brecht.





TREND / Hotwire

“Rocky” efsanesini günümüze 
taşıyan 2015 tarihli “Creed”in devam 
filmi “Creed II: Efsane Yükseliyor”un 
başrollerini yine Sylvester Stallone 
ve Michael B. Jordan paylaşıyor. 
Creed II’de, Rocky Balboa’nın 
antrenörlüğünü üstlendiği genç 
boksör Adonis Creed, Rocky’nin en 
büyük rakiplerinden Ivan Drago’nun 
oğlu Viktor Drago ile büyük 
karşılaşmasına hazırlanıyor. Steven 
Caple Jr.’ın yönetmen koltuğunda 
oturduğu film, 11 Ocak’ta 
sinemalarda.

Creed II

“Creed II” is the follow-up to 
the 2015 film “Creed”, which 
brought the legend of “Rocky” 
into the present day, where 
Sylvester Stallone and Michael 
B. Jordan resume their starring 
roles. In Creed II, the young 
boxer Adonis Creed, coached 
by Rocky Balboa, gets ready for 
his big match against Viktor 
Drago, son of Ivan Drago, one 
of Rocky’s biggest rivals. The 
film is directed by Steven Caple 
Jr. and will be in cinemas on 
January 11.

Lübnanlı yönetmen Nadine 
Labaki’nin 2018 Cannes Film 
Festivali’nde aldığı “Jüri Özel Ödülü” 
de dâhil pek çok ödüle layık görülen 
filmi “Kefernahum”, resmi bir 
doğum belgesi bile olmayan Zain’in 
Beyrut’un yoksul mahallelerinde 
hayatta kalma mücadelesini ve 
kendisini dünyaya getirdikleri için 
anne-babasına açtığı dava sürecini 
ele alıyor. Lübnan’ın “Yabancı Dilde 
En İyi Film” dalında 2019 Oscar 
adayı da olan film, 25 Ocak’ta 
vizyona giriyor.

Capernaum
Lebanese director Nadine Labaki’s 
film “Capernaum”, which won many 
awards including the “Jury Prize” 
at the 2018 Cannes Film Festival, 
tells the story of Zain, a boy without 
even an official birth certificate 
struggling to stay alive in the 
slums of Beirut, who files a lawsuit 
against his parents for bringing 
him into the world. The film is also 
Lebanon’s candidate for “Best 
Foreign Language Film” at the 2019 
Oscars, and it will be in cinemas on 
January 25.
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Fransız oyun yazarı Florian Zeller’in 
“Gerçek” (La Vérité) adlı komedisi, 
yeni sezonda Talimhane Tiyatrosu 
tarafından sahneye konuyor. 
İki evli çiftin ilişkisi ve bir yasak 
aşk üzerinden arkadaşlık, sevgi 
ve aldatmayı konu alan oyunun 
yönetmenliğini Mehmet Ergen 
üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Levent 
Üzümcü, Neslihan Yeldan, Kubilay 
Tunçer ve Özge Özder’in yer aldığı 
“Gerçek”, 4 ve 25 Ocak tarihlerinde 
İstanbul Zorlu PSM Turkcell Platinum 
Sahnesi’nde izlenebilir.
zorlupsm.com

Which One Is Real?
French playwright Florian Zeller’s 
comedy “The Truth” (La Vérité) 
is performed by the Talimhane 
Players in the new season. The play 
explores the themes of friendship, 
love, and betrayal through the 
relationship of two married couples 
and an affair, and it is directed 
by Mehmet Ergen. The play’s 
cast includes Levent Üzümcü, 
Neslihan Yeldan, Kubilay Tunçer, 
and Özge Özder. “The Truth” will 
be performed at the Istanbul Zorlu 
Performing Arts Centre Turkcell 
Platinum Stage on January 4
and 25.

Tiyatrokare, Joseph Kesselring’in 
klasikleşen kara komedisi 
“Ahududu”yu Nedim Saban’ın 
rejisiyle sahneliyor. Başrollerinde 
usta oyuncular Melek Baykal 
ile Suna Keskin’in yer aldığı 
oyun, insanları yalnızlıklarından 
kurtarmak için sıra dışı bir çözüm 
uygulayan iki yaşlı kadının trajikomik 
öyküsünü anlatıyor. “Ahududu”, 24 
Ocak’ta İstanbul Kozyatağı Kültür 
Merkezi’nde, 27 Ocak’ta da İstanbul 
Kenter Tiyatrosu’nda izleyiciyle 
buluşuyor.
tiyatrokare.com.tr

A Remedy for Loneliness
Tiyatrokare is performing Joseph 
Kesselring’s classic comedy “Arsenic 
and Old Lace”, directed by Nedim 
Saban. Starring experienced 
actresses Melek Baykal and 
Suna Keskin, the play tells the 
tragicomical story of two elderly 
ladies who come up with an 
extraordinary solution to provide 
a cure for loneliness. “Arsenic and 
Old Lace” will be performed at the 
Kozyatağı Culture Centre in Istanbul 
on January 24, and Istanbul Kenter 
Theatre on January 27.
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Geçtiğimiz aylarda İstanbul Beşiktaş’ta bistro, 
pub, oyun alanı, kahvaltı mekânı ve canlı 
performansların sergileneceği bir konser 
alanına sahip yeni bir şube daha açan Dorock 
XL, sahnesinde farklı isimleri ağırlamaya 
devam ediyor. Türk Pop Müziği’nin en iyi kadın 
vokallerinden Sertab Erener, sevilen şarkılardan 
oluşan geniş repertuvarı ile 11 Ocak’ta Dorock 
XL Beşiktaş’a konuk oluyor.

Besteci ve tar sanatçısı olan babası 
Piris Eliyahu’nun desteğiyle dört yaşında 
keman çalmaya başlayan ve etnik 
müzik çalışmalarında Türk, İran ve Azeri 
ezgilerinden ilham alan besteci ve kamança 
üstadı Mark Eliyahu, yeniden Türkiye’de. 
Sanatçı, 30 Ocak’ta İzmir Ahmed Adnan 
Saygun Sanat Merkezi’nde, 1 Şubat’ta 
İstanbul Zorlu PSM’de ve 2 Şubat’ta Ankara 
MED Şura Salonu’nda sahne alıyor. 

Sertab Erener at Dorock XL 

Dorock XL opened a new branch in Beşiktaş, 
İstanbul recently, containing a bistro, pub, 
play area, breakfast lounge, and a concert hall 
for live performances, and it continues to host 
concerts by various musicians. Sertab Erener, 
one of Turkish pop music’s most powerful 
vocals, will be performing songs from her 
wide repertoire containing hit songs on 
January 11 at Dorock XL Beşiktaş.
dorockxl.com

Three Concerts by Eliyahu
Composer and kamancha master Mark Eliyahu, 
who blends Turkish, Iranian, and Azerbaijani 
melodies in his ethnic music creations and 
who began to play the violin at four years of 
age thanks to the support of his tar player 
father Piris Eliyahu, returns to Turkey. He will 
be performing at the Ahmed Adnan Saygun 
Arts Centre in İzmir on January 30, Zorlu PSM 
in Istanbul on February 1, and MED Şura Hall in 
Ankara on February 2.
biletix.com
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“The New Hope of Spanish Music”  
visits Istanbul

Music authorities acclaim you as “new hope of 

You have worked with many important 
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is one of the most important causes 

meeting of the hospitality, restaurant, 

is Sirha

sirha.com

Sirha
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
LYON’a haftanın HER günü her şey dâhil  
79,99 USD’den başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.

You can fly to LYON from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ daily flights; 
all-inclusive prices start at 79.99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS
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Aegean Breakfast  
in Istanbul

[  Diner ]



asteriahotels.com

ASTERIA 
C L U B - B E L E K

ASTERIA 
K R E M L I N  P A L A C E

ASTERIA 
H O T E L - F A N T A S I A

ASTERIA 
B O D R U M  R E S O R T



Instructions

Balkabağı, havuç, patates, soğan ve kereviz saplarını minik 
küpler şeklinde doğrayın. Hazırladığınız sebzeleri çorba 
tencerenizde zeytinyağı ile iki dakika boyunca soteleyin. 
Ardından suyu ekleyin ve sebzeler yumuşayana kadar 
haşlayın. Ayrı bir kapta un ve sütü çırparak meyanenizi 
hazırlayın. Hazırladığınız meyaneyi sebzelere azar azar 
ekleyip sürekli karıştırarak beş dakika daha kaynatın. 
Son olarak, tuz ve baharatları da ekleyip ocağı kapatın ve 
çorbanızı dinlenmesi için bir kenara alın. Çorbayı blenderdan 
geçirin ve pürüzsüz bir kıvama getirin. Balkabağı çorbanızı 
pul biberle süsleyerek servis edebilirsiniz. Dilerseniz, bu 
tarifi kremalı da yapabilirsiniz.

Kış aylarının müjdecisi balkabağı, sadece tatlısıyla 
değil çorbasıyla da damak tadımızı zenginleştiriyor. Ev 
Kokusu adlı kitabıyla Gourmand Dünya Yemek Kitapları 
yarışmasında “Kelimelerle Hikâyelendirilmiş En İyi Yemek 
Kitabı” ödülünü kazanan Özlen Çopuroğlu, leziz balkabağı 
çorbası tarifini bizlerle paylaşıyor.

Cut the pumpkin, carrot, potato, onion, and leek stalks into 
small cubes. Fry them in olive oil for two minutes in your soup 
pot. Then add water, and boil until the vegetables soften. 
Prepare the roux in a separate container by whisking the flour 
and milk. Slowly add the roux to the vegetables and boil it 
for five more minutes whilst stirring. Finally, add the salt and 
spices, turn off the heat, and put your soup to one side to let 
it rest. Put the soup through a blender until you get a smooth 
con-sistency. You may serve your pumpkin soup with a red 
pepper garnish, or add heavy cream to this recipe.

Malzemeler  

500 gr balkabağı
1 adet patates
2 adet kuru soğan
1 adet havuç
3 adet kereviz sapı
4 bardak su
1 su bardağı yağsız süt
2 yemek kaşığı tam 
buğday unu
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Başparmak boyutunda 
zencefil
Tuz, karabiber, pul biber

Ingredients  

500 gr pumpkin
1 potato
2 onions
1 carrot
3 celery stalks
4 cups of water
1 cup of skimmed milk
2 tablespoons of  
whole wheat flour
2 tablespoons of olive oil
Thumb-sized piece of  
ginger
Salt, pepper, and red pepper

Pumpkin, the herald of the winter months, is delicious not 
just in desserts but as a soup as well. Özlen Çopuroğlu, who 
won the award “Best Cookbook Accompanied by Stories” at 
the Gourmand World Cookbook Awards with her book The 
Smell of Home, shares her delicious pumpkin soup recipe 
with us today.
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HIPP  
Bebek cildinin doğal 
koruma mekanizmasını 
güçlendiren özel 
badem özleri içeren 
Hipp Babysanft Bakım 
Yağı, renklendirici, 
alerjen bileşenler, 
esansiyel yağ, 
polietilen glikol (PEG), 
hayvansal hammadde 
ve paraben içermiyor.

Hipp Babysanft Care 
Oil contains a special 
almond essence 
which strengthens 
the natural defence 
mechanism of your 
baby’s skin, and it 
does not contain 
colourants, allergenic 
components, essential 
oils, polyethylene 
glycol (PEG), animal 
products, or parabens.

WHITE GLO
Dişlerdeki yerleşmiş 
lekeleri ve renk 
farklılıklarını gidermek 
için özel olarak 
geliştirilen White Glo 
Aktif Kömürlü Diş 
Macunu, aynı zamanda 
kötü nefes kokusunu 
yok ediyor ve diş 
minesini çürüklere 
karşı koruyor.

White Glo Activated 
Charcoal Toothpaste 
was developed 
specifically to remove 
persistent stains from 
teeth and create even 
colour, and it also gets 
rid of bad breath and 
protects tooth enamel 
against decay.

VICHY 
Hava kirliliği, stres, 
UV ışınları gibi 
olumsuz faktörlerin 
sebep olduğu cilt 
yaşlanmasına karşı 
cildin oksijen almasını 
sağlayan Vichy Slow 
Âge Nuit, detoks 
etkisiyle gece bakımı 
uyguluyor.

Vichy Slow Age Nuit 
allows skin to breathe 
and fights against 
aging caused by 
harmful factors such 
as pollution, stress, 
and UV rays, and it 
produces a detoxifying 
effect whilst providing 
overnight care.

BURT’S BEES
Soğuk havalarda 
dudakların 
çatlamasını önleyen 
ve dudakları nemli 
tutan Burt’s Bees 
Doğal Ballı Dudak 
Bakımı, antioksidan 
yönünden zengin shea 
yağı, E Vitamini ve bal 
içeriyor.

Burt’s Bees Lip Balm 
with Natural Honey 
prevents lips from 
cracking in cold 
weather and keeps 
them moisturised. It 
contains  
antioxidant-rich  
shea butter, Vitamin 
E, and honey.

ve dud
tutan 
Doğal 
Bakım
yönün
yağı, E
içeriyo

Burt’s
with N
preven
cracki
weath
them 
contai
antiox
shea b

DUCRAY  
Kadınlarda altı aydan 
fazla devam eden 
saç dökülmelerinde 
kullanılan Ducray 
Neoptide Kadın 
Tipi Dökülmeye 
Karşı Losyon, saç 
dökülmesinin önüne 
geçerken, saçların 
büyümesini ve  
güçlenmesini 
sağlıyor.

Ducray Neoptide Lotion 
For Female Pattern 
Hair Loss is used for 
hair loss in women 
lasting more than six 
months. It prevents 
further hair loss and 
allows hair to grow and 
strengthen.

SENSILIS
Sensilis ürün ailesinin 
derinlemesine 
nemlendirme etkili 
kremleri arasında 
bulunan Hydra Glacier 
Deep Hydrating Rich 
Cream, hassasiyet 
gösteren kuru ciltler 
için uygun.

The Hydra Glacier Deep 
Hydrating Rich Cream 
is amongst the deeply 
moisturising creams 
available as part of the 
Sensilis product range, 
and it is suitable for 
sensitive dry skin.





+90 242 444 0 558



+90 242 444 0 558
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Rol aldığınız ilk filminiz “Meleğin Düşüşü”ndeki 
Zeynep karakteri ile 2005 yılında “En İyi Kadın 
Oyuncu” dalında Altın Portakal aldınız. Aynı yıl 
çekilen “Beyaz Gelincik” dizisindeki Meryemce 
rolüyle de bir anda tanındınız. Şanlı bir başlangıç 
yaptığınızı söyleyebilir miyiz?

“Bal”,  “Vicdan”, “Abluka” gibi ödüllü sinema 
filmleri, “Masum”, “Üsküdar’a Giderken”, 
“Güzel Şeyler Bizim Tarafta”, “Muhteşem Yüzyıl: 
Kösem”, “Ufak Tefek Cinayetler” gibi ses getiren 
projeler… Bugünden bakınca işlerinizi nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Başarı kriteriniz nedir?

Peki popülerlik bir başarı göstergesi mi?

Your first film, “The Fall of the Angel”, in which you 
played the character Zeynep, won you the Golden 
Orange award in the “Best Actress” category 
in 2005. You also became popular thanks to the 
Meryemce character you played in the TV series 
“White Poppy” which was shot the same year. 
Could we say you had a lucky start?

You were a part of award-winning films such as 
“Honey”, “Conscience”, “Frenzy”; and hit productions 
such as “The Innocent”, “On the Way to Üsküdar”, 
“There’s Good Things Our Way”, “Magnificent Century: 
Kösem”, and “Tiny Little Murders”… Looking back 
from now, how do you rate them?

What are your criteria for success?

Is popularity a sign of success?
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Sektörünüzün rahatsız olduğunuz yönleri neler? 

2019’un ilk günlerinde bir Çehov eseri olan 
“İvanov” ile tiyatro sahnesine dönüyorsunuz... 

What bothers you in your professional field?

You’re coming back to theatre on the first few days 
of 2019 with Chekhov’s “Ivanov”… 

Seyahat etmeyi sever 
misiniz?

İnsanlar eskiden başka 
kültürleri tanımak için 

seyahat ediyorlardı. 
Şimdi yaşadıkları 

hayat içinde kendilerini 
kaybettikleri için, 

seyahat ettiklerinde 
kendilerini yeniden 
hatırlıyorlar. Ben de 
seyahat etmeyi aynı 
sebeple seviyorum.

Yurt dışına sık çıkar 
mısınız? 

Avrupa’da pek çok yere 
gittim ve gitmeye devam 

ediyorum. Festivaller 
vesilesiyle de çok fazla 

ülke görme fırsatım 
oluyor. Şili, Hindistan, 

Çin… Hindistan’ı üç 
günlüğüne görmek 

bile çok enteresan bir 
deneyimdi.

Peki Türkiye’yi gezdiniz 
mi?

Evet, tabii. Gidip de çok 
uzun kalmadığım bir tek 
İç Anadolu Bölgesi var. 

Zaten aslen Artvinliyim, 
İskenderun’da doğdum, 

İzmir’de büyüdüm. Tüm o 
bölgeleri çok iyi bilirim.

2019 için aklınızda bir 
destinasyon var mı? 

Latin Amerika ülkelerini 
ziyaret edebilirim. 

İspanyolca biliyorum 
ve oradaki insanlarla 

İspanyolca konuşup dans 
etmek istiyorum! 
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Eleştirmek istediğiniz nokta bu “hiçbir şey 
yapmama” hâli mi?

Oyunda İvanov’un eşi Anna Pavlovna’yı 
canlandırıyorsunuz. Bu karakter için neler 
söylersiniz?

Is it this “not doing anything” approach you want 
to criticise? 

You’ll be playing Ivanov’s wife Anna Pavlovna in the 
play. How do you like her character?

 

Do you enjoy travelling?
People used to travel to 
learn about the foreign 

cultures. Now since they 
have lost themselves 
within their own lives, 
they start a journey to 

remember who they 
used to be. I enjoy 

travelling for this reason 
too.

Do you go abroad often?
I’ve been to many places 
in Europe and continue 

to visit European 
countries. I get the 
chance to see many 
different countries 

thanks to festivals. Chile, 
India, China… Being 

in India for even three 
days was an extremely 
interesting experience.

Have you travelled in 
Turkey a lot?

Yes, of course. The only 
place I have only visited, 
rather than living there 

for a time, is the Central 
Anatolian region. My 

family are from Artvin, I 
was born in İskenderun, 
and grew up in İzmir. I 
know all those regions 

well.

Do you have a particular 
destination in mind for 

2019?
I might visit some Latin 

American countries. 
I speak Spanish and I 

want to speak Spanish 
and dance with the 

people there!
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Seyahat travel
TRAVEL NOTES FROM TURKEY AND THE WORLD

SAAT 18:13 OTOBÜSÜNÜ BEKLERKEN… 

WAITING FOR THE 18:13 BUS…
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Kapadokya’da...

Cappadocia in the Winter…

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
KAYSERİ’ye haftanın HER günü her şey dâhil 
89,99 TL’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to KAYSERİ from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ daily flights; 
all-inclusive prices start at 89.99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan 
KAYSERİ’ye vergi ve ek 
ücretler hariç 24OO 
BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

You can fly to KAYSERİ 
from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport by using 
2400 BOLPOINTS, 
excluding taxes and 
charges.

24OO 
BOLPUAN
BOLPOINTS

 YAZI / TEXT: SEDA MEŞELİ ALLARD 
FOTOĞRAFLAR / PHOTOGRAPHS: XAVIER ALLARD

Göreme 



Ç
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Balon
Sabahın erken 

saatlerinde gökyüzünü 
dolduran onlarca 

balon, bölgeyi bir peri 
masalına dönüştürüyor. 

Balonlar, vadilerin 
ve peribacalarının 

üzerinden geçerken 300 
ila 1.500 metre arası bir 

yükseklikte süzülüyor. 
60 ila 90 dakika arasında 
değişen turlarda, 10, 15 
ya da 20 kişi ile birlikte, 
bu eşsiz coğrafyayı kuş 

bakışı izleyebiliyorsunuz. 
Bölgede balon turu 

hizmeti veren çok sayıda 
işletme var.

Hot Air Balloon
Dozens of hot air 

balloons filling up the 
sky in the early hours 

of the morning turn the 
area into a fairytale 
scene. The balloons 

pass over the valleys 
and the fairy chimneys 
at an altitude between 
300 and 1.500 meters. 
The tours last between 

30 and 90 minutes, 
and you get to enjoy 

this unique geography 
along with 10, 15, or 

20 other people. Many 
establishments offer 

hot air balloon tours in 
the area.
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ABONE www.group-medya.com/abonelik
DİJİTAL KÂŞİFLERİN VAZGEÇİLMEZ ADRESİ nationalgeographic.com.tr’yi ziyaret edin
ABONE www.group-medya.com/abonelik
DİJİTAL KÂŞİFLERİN VAZGEÇİLMEZ ADRESİ nationalgeographic.com.tr’yi ziyaret edin

N AT I O N A L  G E O G R A P H I C  T Ü R K İ Y E

O C A K  S A Y I S I
B A Y İ L E R D E
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Turlar
Yerel acenteler 

aracılığıyla, 
Kapadokya’da bilindik 

rotaların dışına çıkmak 
ve isteğinize göre 

tasarlanmış bir tura 
katılmanız mümkün. 
Turu planlarlarken, 

Devrent, Paşabağ, Zelve 
ve Göreme açık hava 
müzeleri ile Kaymaklı 
ve Derinkuyu yeraltı 

şehirlerinin kış aylarında 
da görülebileceğini 

aklınızda tutun.

Personalised Tours
Thanks to local tourism 
agencies, it’s possible 
to venture outside of 
well-known tracks in 

Cappadocia and enjoy 
a tour catered for your 
taste. When planning 

your tour, remember that 
the open-air museums at 
Devrent, Paşabağ, Zelve, 
and Göreme, as well as 

the underground cities of 
Kaymaklı and Derinkuyu 
are also open to visitors 

during the winter.
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Kale Konak
Uçhisar Kalesi’nin yanı 
başındaki bu etkileyici 

yapı, doğal mağara 
suit’leri, geleneksel 

tarzdaki dekorasyonu 
ve odalarda kullanılan 

antika objeleriyle dikkat 
çekiyor. 17 farklı odası 

bulunan butik otel, 
kahvaltılarıyla da ünlü. 

kalekonak.com
 

Argos in Cappadocia
Geçtiğimiz ay, dünya 

çapındaki en iyi otel ve 
konaklama kuruluşlarını 
belirleyen International 

Hotel Awards’tan 
(Uluslararası Otel 
Ödülleri) beş farklı 
ödülle dönen Argos 

in Cappadocia, doğal 
mağara suit’leri ve özel 
teraslı taş konaklarıyla 

misafirlerine birbirinden 
farklı 51 oda seçeneği 

sunuyor. 
argosincappadocia.com

Accommodation
Kale Konak

Located right next to 
the Uçhisar Castle, this 
impressive structure is 
striking with its natural 

cavern suites, traditional 
decoration, and antique 
objects displayed in the 

rooms. The boutique 
hotel has 17 different 

rooms and is famous for 
its breakfasts.
kalekonak.com

Argos in Cappadocia
Argos in Cappadocia 

returned from the 
International Hotel 

Awards, which 
determines the 
best hotels and 
accommodation 

providers around the 
world, with five different 

awards last month. It 
offers its guests 51 

different rooms, all of 
them unique, including 
natural cavern suites 

and individual terraced 
stone townhouses.

argosincappadocia.com
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In The Land of the Goddess

 YAZI / TEXT: ÇAĞRI ERKEN  FOTOĞRAFLAR / PHOTOGRAPHS: TAMER TUR

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan  
BODRUM’a haftanın HER günü her şey dâhil 
79,99 TL’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to BODRUM from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ daily flights; 
all-inclusive prices start at 79.99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan 
BODRUM’a vergi ve ek 
ücretler hariç 19OO 
BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

You can fly to BODRUM 
from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport by using 
1900 BOLPOINTS, 
excluding taxes and 
charges.

19OO 
BOLPUAN
BOLPOINTS



Lagina Hekate 
 

142 x 150 metreye 

The Lagina Hecate 

measuring  

magnificent main 

 



B

 

B
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I
.
ster tavada, ister mangalda.

Pratik, ayrılabilir, üç ayrı 
bölmede her zaman taze,
her zaman lezzetli.

TEK TEK AÇ
TAZE TAZE YE

LEZZET, KALI
.
TE SEMBOLÜ
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Antik Festival
Roma devrinde bölgede 
dört yılda bir Hekatesia 

Şenlikleri yapılırmış. 
“Anahtar Taşıma 

Festivali”, olarak da 
bilinen bu şenliklerde 

tapınağın anahtarı, 
törensel bir yürüyüşle 
Stratonikeia şehrine 

götürülüp getirilirmiş. 
Hekate’nin yeraltı 

dünyasının anahtarını 
elinde tuttuğuna 

inanıldığı için festival 
sırasında evlerin önüne 
de, bela ve felaketlerin 

uzak durması için 
küçük Hekate sunakları 
konulurmuş. Dönemin 

Turgut Belde Belediyesi, 
önceki yıllarda bu antik 

geleneği modern bir 
forma büründürerek, 

Lagina Festivali’ne 
ev sahipliği yapmış. 

Etkinliğin bir sonraki 
tarihi şimdilik belirsiz. 

Ancient Festival
In Roman times, the 
Hecatesia Festival 

was held in the area 
at four-year intervals. 

Also known as the 
“Key Bearing Festival”, 
the key of the temple 
would be taken to and 
brought back from the 
city of Stratonikeia in a 
ceremonial procession. 

Because Hecate was 
believed to have held the 
keys to the underworld, 

during the festival, 
people would place 

small shrines to Hecate 
in front of their houses 
to keep away evil and 
disaster. The Turgut 

Town Council revived this 
ancient tradition with a 

modern twist a few years 
ago, and held the Lagina 

Festival. For now, it is 
unclear whether there 
will be another one in 

the future.

Turgut beldesindeki evi restore edilerek müze 
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GGM Gastro International GmbH
Weinerpark 16 | 48607 Ochtrup | GERinfo@ggmgastro.com+49 2553 / 7220 100

50€ 
Rabatt
Gutscheincode: AZ191
Code gültig bis zum 31.01.2019

&
Küchen-
  Kochgeräte

Gasherd  - GHK473M
ab € 414,90,

Salamandergrill Infrarot - SMM4 

Kontaktgrill Digital - DKGJ432

Fleischmischer - FMS50Mikrowelle Digital - MDM25-1000  

Durchlauftoaster 
DTKB200

Hier geht‘s zu 
unserem Onlineshop.

I N T E R N A T I O N A L
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Saat 18:13  
Otobüsünü 
Beklerken… 
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Waiting for  
the 18:13 Bus…

 YAZI / TEXT: ÖZGE DİNÇ   

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
CENEVRE’ye haftanın DÖRT günü her şey 
dâhil 54,99 USD’den başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.

You can fly to GENEVA from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ four days a 
week flights; all-inclusive prices start at 
54.99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan 
CENEVRE’ye vergi ve 
ek ücretler hariç 30OO 
BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

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

30OO 
BOLPUAN
BOLPOINTS
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Vallée de Joux

Vallée de Joux
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SIHH Saat 

Yüksek saatçiliğin 
önemli fuarlarından 

biri olan SIHH (Salon 
International De La 

Haute Horlogerie) bu 
yıl da Ocak ayında 

Cenevre’de kapılarını 
açıyor. 14-17 Ocak 

tarihleri arasında saat 
sevenleri, distribütörleri 

ve basını ağırlayan 
fuarda, yüksek 

saatçilik ile mücevher 
markalarının en yeni 
modellerini görmek 

mümkün. 

SIHH International 
Fine Watchmaking 

Exhibition
SIHH (Salon 

International De La 
Haute Horlogerie) is 
an important luxury 

watchmaking fair, and 
once again takes place 
in Geneva this January. 

The fair will welcome 
watch enthusiasts, 

distributors, and press 
between January

14-17, and gives visitors 
a glimpse into fine 

watchmaking as well as 
the newest models by 

jewellery brands.
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Çocuklar kids
EVERYTHING IS FOR KIDS

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: THE HIDDEN WORLD

Uykunun Evreleri 
Her Güne Bir Kedi

The Stages of Sleep
A Cat for Each Day
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Uykunun
Evreleri 
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The Stages of Sleep

 NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS’İN KATKILARIYLA
WITH THE CONTRIBUTION OF NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS
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E A
Bedenimizde, “vücut 
saati” denilen ve 24 

saat içinde ne zaman 
uyuyacağımızı ya da 
ne zaman hareketli 

olacağımızı belirleyen 
bir sistem vardır. Peki, 

vücut saatimiz gece 
ile gündüzü nasıl ayırt 

eder? Tabii ki ışık 
sayesinde! Gözlerimizin 
içinde bulunan alıcılar, 
gözümüze vuran ışığı 

beynimize iletir ve 
böylece vücudumuz, 

vaktin gündüz olduğunu 
ve artık uyumaması 

gerektiğini anlar. 

Body Clock
Our bodies contain a 
system called “body 

clock” which determines 
when we will be asleep 

and when we will be 
active during the course 

of 24 hours. And how 
does our body clock 

differentiate between 
day and night? Thanks 
to light, obviously! The 
sensors inside our eyes 
transfer the light which 

hits our eyes to our 
brain, and thus your 

body realises that it’s 
daytime and you need to 

wake up. 

ÇOCUK / Kids
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Bitli 
Rapunzel

inkilap.com

THRE E  B O OKS FROM 
“AKA S YA  A NA”

Rapunzel 

Big-

inkilap.com

Alfons ve Natali’nin Hikâyesi 
Okul öncesi çocuklar için hikâyeler anlatıp 
onları resimleyen Daisy Hirst’in Alfons, Bu 
Yaptığın Hiç Doğru Değil! isimli kitabı, ikinci 
çocuğun gelişiyle birlikte aile içinde değişen 
dengeleri ve kardeşler arasında şefkat ile 
öfke arasında gidip gelen duyguları ele alıyor. 
Kitabı Türkçeye Esin Pervane kazandırmış.

Her Güne Bir Kedi 
Buket Kılıç’ın yazdığı, Özlem Arslanoğlu 
Sağol’un resimlediği Kedim Pazartesi, 
dağınıklığı yüzünden çok sevdiği kedilerinden 
birini odasında bulamayan küçük Nil’in kayıp 
kedisini arama hikâyesini anlatıyor. Kitap, 
çocuklarla haftanın günlerini sevimli  
bir öyküde buluşturuyor. 

A Cat for Each Day
Written by Buket Kılıç and illustrated by  
Özlem Arslanoğlu, My Cat Monday tells the 
story of little Nil, who can’t find one of her 
beloved cats in her room because of her 
untidiness and has to go looking for the 
missing cat. The book introduces children to 
the days of the week with a sweet story.
tudem.com

The Story of Alphonse&Natalie
Alphonse, That Is Not OK To Do! is written by 
Daisy Hirst, who writes and illustrates stories 
for preschool children. The book explores the 
changing dynamics in households with the 
arrival of a second child, and the range of 
emotions between siblings that can go back and 
forth between tenderness and anger. The book 
was translated into Turkish by Esin Pervane.
nesinyayinevi.com

Kids ’  Book



L A F O N TA I N E  AT T H E 
F O R E S T  C O U RT
Staged by the Bosch Environmental 
Kids’ Theatre in cooperation with 

by Yalvaç Ural. The play tells the story 

per the advice of the Lion King
help from La Fontaine

Bir aslan ailesinin başından geçen komik 
hikâyeleri anlatan “Kral Şakir” serisi, televizyon 
ekranı ve beyazperdeden sonra tiyatro 
sahnesinde. “Kral Şakir-Uzayda Şamata” 
oyununda Şakir ve kardeşi Canan, kaybolan 
anne babalarını bulmak için, Fil Necati ve Mirket 
ile galaksiler arası çılgın bir yolculuğa çıkıyor. 
Oyun 26 Ocak’ta, İstanbul Sahne Maslak’ta 
izlenebilir.

 

Sevimli Viking Hıçkıdık’ın ve ejderhası 
Dişsiz’in 2010 yılında başlayan maceraları, 
serinin 25 Ocak’ta gösterime girecek üçüncü 
filmiyle devam ediyor. Bu filmde, babasından 
görevi devralarak kabile reisi olan Hıçkıdık’ın 
ejderhalarla uyum içinde yaşadığı köy büyük bir 
tehlikeyle karşılaşınca, Hıçkıdık ve Dişsiz ikilisi 
sevdiklerini kurtarmak için sadece efsanelerde 
anlatılan bir diyara doğru yola çıkıyor. Dean 
DeBlois’in yönettiği animasyon film, 25 Ocak’ta 
vizyonda.

“Şakir the King”, a series about the humorous 
adventures of a pride of lions, comes to the 
theatre stage after a TV series and a film. 
Created by Varol Yaşaroğlu, “Şakir the King 
- Space Hullabaloo” sees Şakir and Canan 
set out on a wild intergalactic adventure 
with their friends Necati the Elephant and 
Meerkat to find their lost parents. The play will 
be performed at İstanbul Sahne Maslak on 
January 26.

Cute Viking Hiccup and his dragon Toothless’ 
adventures began in 2010, and they continue 
with the third installment of the film series 
which will be in cinemas on January 25. In 
this film, when the village where Hiccup lives 
peacefully alongside dragons as the leader 
of the tribe, having been handed down his 
father’s duties, faces a massive danger, the 
Hiccup and Toothless duo set out for a land 
only mentioned in legends. The animated film, 
directed by Dean DeBlois, will be in cinemas on  
January 25.

LA FONTEN  
ORMAN 

Aslan Kral
La Fonten

Kids ’  Activit ies 
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web.shgm.gov.tr/tr/shgm-calisma-
gruplari/5771-sivil-havacilik-genel-
mudurlugu-toplumsal-cinsiyet-dengesi-
gelistirme-komisyonu

G ENDER BAL ANCE FOSTERING 
COMMIS SION IN CIVIL AVIATION 

web.shgm.gov.tr/en/s/5689-dgca-to-organize-events-to-develop-
gender-balance-in-aviation





yarinlaraucuyoruz.com

WE’ RE FLYING INTO THE 
F U T U R E  W I T H  P E G A S US

yarinlaraucuyoruz.com
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Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Derneği 
- Şiddetsizlik Merkezi’nin bir projesi olan 
Gençlerle Çatışma Çözümleme Atölyeleri 
kapsamında, Mardin Her Yerde Sanat 
Derneği’nin gönüllüleri ile birlikte 1-2 
Aralık’ta Mardin’de ve 22-23 Aralık’ta 
Hatay’da atölyeler gerçekleştirildi. 
Atölyelerde şiddet ve şiddetsizliğin ne 
olduğu, yaşamdaki yansımaları ve şiddetsiz 
iletişim yöntemleri de dâhil pek çok konu 
işlendi.

 
 

Part of the “Conflict Resolution With 
Youths” workshops organised by the 
Nonviolence Education and Research 
Association’s Nonviolence Centre, the 
workshops were held in Mardin on 
December 1-2 and Hatay on December 
22-23, with the participation of volunteers 
from Mardin Art is Everywhere Foundation. 
The workshops touched on many topics, 
including the definitions of violence and 
non-violence, how they reflect on everyday 
life, and nonviolent communication 
methods.

“Let Litter Fly Away With Us”, 

Three young people set out from İstanbul to do 
a litter clean-up with a volunteer team of 43 
on the beaches and surrounding environment 
of Akyaka, Muğla. The event took place on 
December 15-16, 2018, and a recycling 
workshop was organised using the materials 
accumulated from the clean-up.

 

İstanbul’dan hareket eden üç genç, Muğla 
Akyaka’da 43 kişilik gönüllü ekibiyle birlikte 
kıyı ve çevre temizliği yaptı. 15-16 Aralık 2018 
tarihleri arasında gerçekleşen etkinlikte, çevre 
temizliğinden toplanan malzemeler ile geri 
dönüşüm atölyesi gerçekleştirildi. 

Pegasus’ We’re Flying  
into the Future Project 
Wins Award 
Pegasus Airlines’ “We’re Flying into the 
Future” project won an award under the 
“Goal Oriented Partnerships” category at 
the 10th Corporate Social Responsibility 
Summit Social Development Goals 
Academy Awards, which awards 
projects designed to reach sustainable 
development aims that benefit the public 
and create added value.

Uçuyoruz Projesine Ödül 
Pegasus Hava Yolları, Yarınlara Uçuyoruz 
projesi ile sürdürülebilir kalkınma 
hedefine ulaşmak için tasarlanan, 
topluma yarar sağlayan ve değer katan 
projelerin ödüllendirildiği 10. Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk Zirvesi Sosyal Kalkınma 
Hedefleri Akademi Ödülleri’nde “Hedefler 
İçin Ortaklıklar” kategorisinde ödüle layık 
görüldü.

HABER / News



Ankara’dan hareket eden altı diş 
hekimliği öğrencisi ile birlikte 
gerçekleştirilen “Sen Yeter ki Gülmek 
İste” projesi kapsamında, Gaziantep 
Sarısalkım İlkokulu’ndaki 360 çocuğa 
modeller üzerinde doğru ve etkili 
diş fırçalama teknikleri gösterildi. 
2-3 Aralık 2018 tarihlerinde birinci, 
ikinci ve üçüncü sınıflara yapılan 
sunumlarda, proje ekibinin yarattığı 
hayali kahraman Pilot Beyaz Diş’ten 
yardım alındı ve öğrencilere ağız 
sağlığının nasıl korunacağıyla 
ilgili bilgiler sunuldu. Daha büyük 
olan çocuk ve gençlere ise daha 
profesyonel ve bilimsel bir sunum 
eşliğinde ağız ve diş sağlığı için 
yapılması gerekenler anlatıldı. 
Projenin ikinci ayağı, 3-4 Şubat 2019 
tarihlerinde Ordu’da gerçekleştirilecek. 

“Give Us A Smile”, 
Gaziantep
The “Give Us A Smile” project saw 6 
dentistry students setting out from 
Ankara visit the Sarısalkım Primary 
School in Gaziantep and show 360 
pupils the correct and efficient way 
to brush teeth on mouth models. 
Presentations were given to first, 
second, and third year students on 
December 2-3, 2018, enlisting the 
help of the fantastical character 
Pilot White Teeth created by the 
project team, and students were 
informed as to how they could retain 
their oral health. Older students 
were given a more professional and 
scientific presentation and informed 
on what to do for the best oral and 
dental health. The second leg of the 
project will take place in Ordu on 
February 3-4, 2019.

“From One End to The 
Other - Winter and 
Summer”, Artvin
Eight young people travelled from 
Seferihisar to Şavşat to spend two days 
with children and organise workshops 
alongside local young people. Between 
December 5-8, 30 young people and 
30 children attended the drama, 
recycling, board games in English, 
gender equality, and social media 
workshops, as well as the local dances 
workshop organised by the host youths 
between these two towns, both holding 
the title of “slow city”.

“Stitch by Stitch”, Erzurum
11 volunteers from the Boğaziçi University Public 
Volunteers Group brought scarves and hats knit 
by themselves or people they know to two village 
schools in the town of Hınız in Erzurum, which 
battles with harsh winter conditions. The volunteer 
team also organised educational and entertaining 
workshops for the students. The event took place on 
December 9-11, 2018, and reached 320 children in 
total with its science, creative drama, music, dance, 
and paper plane making workshops.

Equal Rights Through Music”, Ardahan
The “Equal Rights Through Music” project, created by 
the Music for Peace Foundation founded by Mehmet 
Selim Baki, aims to create a platform through which 
children aged 6-14, particularly girls, attending the 
Koyunlu Village Primary School in the town of Göle 
can express themselves via the medium art. 10 
children who were introduced to music as part of this 
project and began learning to play the violin, viola, 
and cello, attended technical workshops on their 
instruments between December 13-16, 2018. 20 new 
children were added to the group thanks to aid from 
the “We’re Flying into the Future” project, and were 
educated on instrument and orchestra basics.

Seferihisar’dan Şavşat’a giden 
sekiz genç, buradaki gençlerle 
birlikte çocuklarla iki gün geçirerek 
atölyeler düzenledi. “Sakin kent” 
unvanlı bu iki ilçe arasında, 
5-8 Aralık 2018 tarihlerinde 
düzenlenen; drama, geri dönüşüm, 
İngilizce kutu oyunu, toplumsal 
cinsiyet eşitliği ve sosyal medya 
ile ev sahibi gençlerin yürüttüğü 
geleneksel oyunlar atölyesine 
30 genç ve 30 çocuk katıldı.  

Boğaziçi Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Grubu’ndan 
11 gönüllü genç, kendilerinin veya çevresindekilerin 
ördüğü atkı ve bereleri, ağır kış şartları altında bulunan 
Erzurum’un Hınıs ilçesindeki iki köy okuluna götürdü. 
Gönüllü ekip, aynı zamanda öğrenciler için öğretici ve 
eğlendirici atölyeler de düzenledi. 9-11 Aralık 2018 
tarihinde gerçekleşen ve 320 çocuğa ulaşan etkinlik 
kapsamında, bilim, yaratıcı drama, müzik ve dans ile 
kâğıttan uçak atölyesi yapıldı. 

Mehmet Selim Baki tarafından kurulan Barış İçin 
Müzik Vakfı’nın “Müzik Aracılığıyla Eşit Haklar” projesi 
kapsamında, Göle ilçesindeki Koyunlu Köyü İlköğretim 
Okulu’na devam eden 6-14 yaş arası çocukların, özellikle 
de kız çocuklarının kendilerini sanat aracılığıyla ifade 
edebileceği bir platform oluşturulması hedefleniyor. 
Bu proje sayesinde daha önce müzikle tanıştırılan ve 
keman, viyola ve çello eğitimine başlayan 10 çocukla 
13-16 Aralık 2018 tarihlerinde enstrüman üzerinde 
teknik çalışmalar yapıldı. Yarınlara Uçuyoruz projesinin 
desteğiyle gruba 20 yeni çocuk daha eklendi ve onlara 
da temel enstrüman ve orkestra eğitimleri verildi.

Ocak / January  2019 _
 
PEGASUS    91



92 PEGASUS _
 
Ocak / January 2019

HABER / News

GIF T CARDS FROM PEGASUS!

 
 

Pegasus Hava Yolları, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’nin (TİM) düzenlediği “Türkiye’nin 500 

Büyük İhracatçısı” araştırmasında, Türkiye 
genelinde en çok hizmet ihracatı yapan 3. 

şirket ve aynı zamanda kendi sektörünün de 
3. büyük kurumu oldu.

TİM’in Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla 
yürüttüğü “Türkiye’nin 500 Büyük 

İhracatçısı” ödül töreni, Cumhurbaşkanı 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 
gerçekleştirildi. Törende, Pegasus Hava 

Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı 
ödülü Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip 

Erdoğan’ın elinden aldı.
tim.org.tr

Pegasus Becomes Turkey’s  
3rd Largest Exporter of Services
According to the “Turkey’s Top 500 Service 

Exporters” research conducted by the 
Turkish Exporters’ Assembly (TİM), Pegasus 

Airlines is the 3rd largest exporter of 
services in Turkey, and also the 3rd biggest 

corporation in its sector.
The “Turkey’s Top 500 Service Exporters” 
award ceremony, organised by TİM and 

coordinated by the Ministry of Trade, took 
place with the participation of President 

Recep Tayyip Erdoğan. Ali Sabancı, Chairman 
of Pegasus Airlines Board of Directors, 

received the award from President Erdoğan.
tim.org.tr







“ İ L K  F I R S A T ” L I  2 5  G E N Ç  İ Ş  D Ü N Y A S I  İ Ç İ N  H A Z I R
2 5  “ F i r s t  C h a n c e ”  Y o u t h  a r e  R e a d y  f o r  P r o f e s s i o n a l  B u s i n e s s  L i f e

Şevket Sabancı ve Ailesi’nin kurduğu Esas Holding’in sosyal 
yatırımlarını yöneten Esas Sosyal, Türkiye’nin en önemli 
sorunlarından biri olan gençlerin işsizliğine odaklanıyor. 
İlk Fırsat Programı, Anadolu’daki devlet üniversitelerinden 
yeni mezun gençlere, sivil toplum kuruluşlarında (STK) bir 
yıl tam zamanlı olarak çalışma imkânının yanı sıra, İlk Fırsat 
Akademisi kapsamında mentorluk ve eğitim desteği vererek 
onlara çalışma becerileri kazandırıyor. Böylelikle, gençlerin 
mezuniyet sonrası işe geçiş sürecinde karşılaştığı fırsat 
eşitsizliklerini kaldırmayı hedefliyor.

2016’dan bu yana, yeni mezunlar için özel olarak tasarlanan 
seçme ve değerlendirme sürecinde, 34 farklı üniversiteden 
13 bin 360 öğrencinin yaptığı başvurular arasından 
seçilen 95 gence 22 farklı STK’da işbaşı yapma fırsatı 
sunuldu. 2016-2018 yılları etki analizlerine göre, programı 
tamamlayanların %83’ü program bitiminde yeni bir iş teklifi 
alırken, %97’si bu süreci tamamladıktan sonraki ilk üç ayda 
yeni işlerine başladı.

2018 yılında ise 25 gence 17 farklı STK’da ilk iş deneyimi 
sağlandı. Gençler, bilgi işlem, insan kaynakları, iletişim, 
idari işler, satın alma, iş geliştirme, kaynak geliştirme ve 

muhasebe alanlarında yetkinlik kazandı. 
Programı tamamlayarak iş arama 

sürecine geçen katılımcılara sorduk: “İlk 
Fırsat Programı size neler kazandırdı? 

İş ararken hangi alanlardaki 
rekabet gücünüzün arttığını 
düşünüyorsunuz?”

Sefa Arslan
“Aldığımız eğitimler sayesinde 

ileriye dönük hedeflerimden biri olan 
stratejik karar alma yeteneğine sahip 

oldum. Kazandığım iş deneyimiyle 
diplomamın önüne geçtim.”

2017’de, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nden mezun olan 
Sefa Arslan, İlk Fırsat kapsamında TEMA Vakfı’nda İdari 
İşler ve Satın Alma Asistanı olarak çalıştı ve programı Aralık 
2018’de tamamladı.

“The trainings helped me become a more strategic decision 
maker. Thanks to the program, I am moving beyond my 
diploma.”

Sefa Arslan graduated from Manisa Celal Bayar University in 
2017. As a First Chance participant, he worked at the Turkish 
Foundation for Combating Soil Erosion, for Reforestation 
and Protection of Natural Habitats (TEMA) as Operations 
and Purchasing Assistant and completed the program in 
December 2018. 

The First Chance program was developed by Esas Social, 
which manages the social investments of Şevket Sabancı 
and his family and is led by Chair Ms. Emine Sabancı Kamışlı. 
The program helps new university graduates’ transition 
from school to work by placing them in full time positions 
in non-governmental organisations (NGOs) for a year and 
covering their annual salary costs while providing training 
on working skills for professional development. In this way, 
the program aims to eliminate the barriers and lack of 
equal opportunities that youth face when transitioning from 
school-to-work. 

Since 2016, the program received more than 13.360 
applications, and selected 95 participants from 34 

universities to work in 22 different NGOs, by 
applying a selection and assessment 

method unique to new graduates. 
According to the 2016-2018 social 

impact analysis, upon completion 
83% had new job offers. Three 
months after completion, 97% 
started their new jobs in private 
and non-profit sectors.

25 participants were given their first 
job experience in 17 different NGOs 

in 2018. They gained competencies in 
information technologies, human resources, 

communications, operations, purchasing, business 
development, fundraising and accounting. We asked participants 
who are currently looking for job opportunities: “What did you 
gain from the Program? While searching for jobs, in which areas 
do you feel more competitive?” 

Elif Demir
“İlk Fırsat Programı sayesinde analitik düşünme becerilerimi 
geliştirdim ve bu durum işime başarı olarak yansıyor. Aynı 
zamanda bu becerilerle daha hızlı karar alabiliyorum.”

2017’de Mersin Üniversitesi’nden mezun olan Elif Demir, İlk 
Fırsat kapsamında Züccaciyeciler Derneği’nde (ZÜCDER) 
İş Geliştirme Uzman Yardımcısı olarak çalıştı ve programı 
Aralık 2018’de tamamladı.

“Thanks to the First Chance Academy, I improved my analytical 
thinking skills and feel more successful in my professional life. 
Also, this skills trainings enabled me to make decisions in a more 
effective way.”

Elif Demir graduated from Mersin University in 2017. As a First 
Chance participant, she worked at the Turkish Houseware 
Association (ZÜCDER) as Business Development Assistant and 
completed the program in December 2018. 

 Tüm 2018 katılımcıları için / For all 2018 participants: www.ilkfirsat.org/en/katilimcilar/2018 
Daha fazla bilgi için / For more please contact info@esassosyal.org       bilgi@ilkfirsat.org       www.linkedin.com/company/esas-sosyal/
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TIPS FOR A BETTER LIVING

THE HALF A CENTURY STORY OF A PHOTO WITH PEGASUS

FOTOĞRAF / PHOTOGRAPH: WILFRIED GEBHARD
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Pegasus ile 

The Half a Century Story  
of a Photo with Pegasus

 YAZI / TEXT: TÜRKAN DOĞAN
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The Story That Emerged From A Drawer
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“Babam hâlâ her gün, 
ilk defa 13 yaşında 
kısa şortuyla gittiği 
Tahtakale’ye gidip 

gelmeyi sürdürüyor” 
diyor Raşit Yılmaz. Ali 

Naci Yılmaz, fotoğrafın 
çekildiği o gün, henüz 
19 yaşında bir gençtir. 
El tornasıyla kürek ve 

kazma sapı olacak tahta 
çubukların üzerindeki 
tırmığı almaktadır. O 

an’da fotoğraflandığından 
bihaber olan Ali Naci 

Yılmaz, fotoğrafın 
çekildiği 1965 yılından 

iki yıl sonra askere 
gider. Döndüğünde 

açtığı nalbur dükkânını 
ise zaman içerisinde 
büyük bir işletmeye 
dönüştürür ve yıllar 

içerisinde Tahtakale’nin 
tanınan esnafları arasına 
katılır. Oğlu Raşit Yılmaz 

aracılığıyla Wilfred 
Gebhard’ın kendisine 
gönderdiği fotoğraf, 
bugün bir çerçevede 

çalışma odasını süslüyor. 

53 Years Ago,  
53 Years Hence

Raşit Yılmaz says “My 
father still goes to work 
in Tahtakale every day, 
where he first went as 
a 13-year-old boy with 
short trousers”. On the 

day of the photo, Ali Naci 
Yılmaz was a 19-year-

old youth. Using a hand 
lathe, he is removing 

splinters from wooden 
sticks which are to be 
made into spade and 

digger handles. Unaware 
that he had been 

captured in a photo in 
that moment, Ali Naci 
Yılmaz went to do his 

military service two years 
later. When he returned, 

he opened a hardware 
store which in time grew 
to a large establishment, 

and within the years to 
come, he became one 

of the best-known shop 
owners of Tahtakale. The 
photo Wilfried Gebhard 
sent him thanks to his 
son Raşit Yılmaz now 

hangs in a frame on the 
wall of his study.

 

 



Prof. Dr. Mehmet Mahir ÖZMEN
Liv Hospital Ankara Tıbbi Direktörü Genel Cerrahi Uzmanı
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Wilfried Gebhard, 1965 ve 1966 





adınlar tar�h boyunca farklı 
estet�k ve güzell�k arayışlarıyla 
her zaman daha genç ve güzel 

olma arayışında oldular. Özell�kle son 
zamanlarda �ş ve sosyal yaşamda k�ş�sel 
�majın daha çok önem kazanması estet�k 
ve güzell�k uygulamalara �ht�yacı ve �lg�y� 
arttırdı. Her geçen gün estet�k ve güzell�k 
beklent�ler�n artması, �ş ve sosyal yaşantıda 
daha d�nam�k ve formda görünme �steğ�, 
amel�yatsız yüz estet�ğ� uygulamalarının b�r 
öğle arası g�b� kısa sürelerde uygulanab�l�r 
olması ve bu uygulamalardan sonra �ş ve 
sosyal hayata ara vermeden hızlı dönüş bu 
�ş�n caz�bes�n� arttırdı d�ye düşünüyorum. 
Sosyal medyanın, yazılı ve görsel medyanın 
estet�k dünyasındak� gücü ve etk�s�n� de bu 
konuya olan �lg�de göz ardı etmemek lazım.

Estet�k ve güzell�kte ben�m �ç�n altın kural, 
doğallık �lkes� �le bütünsel güzell�k. Yüz 
�fades�n� ve doğallığı koruyarak yapılan 
estet�k çalışmalar ben�m �ş�mdek� terc�h�m. 
Kend�n� bell� eden estet�k uygulamalar, 
�fades�z botokslar, abartılı yüz dolguları 
kadının zarafet�n� bozar. Yüzdek� doğallığı 
ve zarafet� bozmayan estet�k dokunuşlar 
ben�m �ç�n güzel olandır. Fakat güzell�k 
kavramı görecel�d�r, estet�kte marj�nal 

çalışmaları sevenler de vardır, zevkler ve 
renkler tartışılmaz. Burada öneml� olan 
nokta, kend� estet�k felsefen�ze uygun 
b�r doktorla çalışmanızdır. B�z� daha 
çok estet�kte doğallık beklent�s� olanlar 
terc�h ed�yor d�yeb�l�r�m. Her geçen gün 
artan sayıda botoks ve dolgu yaptığımızı 
düşünürsen�z, bu konuda artık ön 
yargıların da yıkıldığını düşünüyorum, bu 
yüzden doğal olacak mı sorusu artık b�z�m 
gündem�m�zde değ�l. Güzel sonuçlar ortaya 
çıktıkça, bu çalışmalar bırakın yüz �fades�n� 
olumsuz anlamda değ�şt�rmey�, yüze 
g�tt�kçe daha güzel genç ve d�nam�k b�r 

estetik uygulamalar çok 

ESTETİKTE
KADINLAR
NE İSTER



�fade kazandırıyor. Bu çalışmalar deney�ml� 
b�r hek�m tarafından k�ş�ye özel uygulanırsa, 
kısa sürel� seanslarla �fadeler�n g�derek 
�y�leşt�ğ�n� söyleyeb�l�r�m.

K�m daha sağlıklı, güzel ve genç 
görünmek �stemez k�! Estet�k, b�l�m, sanat 
ve felsefen�n b�r arada olduğu b�r tıp dalı, 
med�kal estet�k de bu �ş�n b�r parçası. 
Estet�k ve güzell�kle uğraşan b�r hek�m 
olarak, bu �şte en öneml� noktanın, b�l�msel 
tecrüben�ze, sanatınızı ve estet�k bakışınızı 
yansıtmanız. Goethe’n�n ded�ğ� g�b�, eller�, 
kafası ve yüreğ� �le çalışan �nsan, sanatkardır. 
B�z�m �ş�m�z de estet�k yüz sanatıdır, 
yaptığınız �ş�n sonucunun doğal ve güzel 
olab�lmes� �ç�n, sanatınızı her yüzde farklı 
uygulamanız gerek�r.

Bu �ş�n en öneml� bölümü, c�lt gençleşt�rme 
�ç�n yapılan uygulamalardır. Kl�n�ğ�m�ze 
devam eden hastalarımızın yıllık k�ş�sel 
estet�k takv�m�nde mutlaka sonbahar kış ve 
bahar aylarında uyguladığımız rut�n tedav� 
ve bakımları olur. Bu dönemlerde her yıl 
c�ld�n �ht�yacına göre değ�şen uygulamalar 
yaparız. Med�kal estet�k uygulamalar, her 
yıl bel�rl� aralıklarla yapılırsa, genç ve güzel 
görünmemek mümkün değ�ld�r.

20’l� yaşlar daha çok c�ld�n güzell�ğ�, bakımı 
önem taşır. Bu dönemde daha çok akne, 
leke, gözenek ve skar bakımları, Thul�um 
lazer baby face, prob�yot�kl� c�lt bakımları, 
med�kal peel�ngler ve k�ş�ye özel farklı c�lt 
bakımları yaparız.

30’lu yaşlar �şte güzell�ğ�n ve caz�ben�n 
en çok önemsend�ğ� yaş dönem� d�yeb�l�r�m. 
Bu yaş dönem�nde daha çok güzelleşme 
�steğ� öne çıkar. Daha çok botoks, dudak 
estet�ğ�, elmacık estet�ğ�, �ğnes�z mezoterap�, 
lazer destekl� baby face bakımları, detoks 
bakımları, b�oexpander gençl�k aşısı �le yüz 
oval� çalışmaları ön plandadır.

Neşters�z güzell�k ve gençl�k arayışı 
artık bu yüzden çok konforlu ve b�r hayl� 
popüler. Daha sağlıklı, parlak ve ışıldayan 
genç b�r c�lt �ç�n yaptığımız uygulamalara 
ve teknoloj�n�n hızına b�z b�le yet�şmekte 
zorlanıyoruz d�yeb�l�r�m.

Estet�k,res�m sanatı g�b� uygulanmalıdır. 
Her res�m farklı ve özgün olmalıdır. 
Bana göre sadel�k zarafett�r. Her gel�şte 
uygulanan küçük estet�k dokunuşlarla 
zaman geçt�kçe aynadak� yansımanız çok 
daha genç ve güzel olacaktır. Doğaya aykırı 
olmadan küçük dokunuşlarla uygulanan 
estet�k �şlemler�n sonucu yaşınızla 
uyumlu olmalıdır. Bu çalışmalarda en 
çok önemsed�ğ�m nokta,bu çalışmaların 
yüzdek� doğal �fadey� bozmadan yapılması 
gereğ�. 

Gelel�m 40’lı yaşlara…
40 yaş kadınlar �ç�n m�lad g�b�d�r! 

40’lı yaşlar, yüzünüzde c�dd� anlamda 
değ�ş�mler�n başladığı b�r yaş dönem� 
d�yeb�l�r�z. Değ�ş�mler çok başlamadan 
daha erken yaşlarda başlamak bu �ş�n 
en çok üzer�nde durduğum noktası. 40 
yaş ve sonrası dönem, daha çok b�zlere 
güzell�k kaygısı �le değ�l, daha sağlıklı, genç 
ve güzel yaş almak �ç�n gel�rler. Aynadak� 
yansımalarında en çok rahatsız oldukları 
konu değ�şmeye başlayan yüz �fadeler�d�r. 
M�m�k kırışıklıkların ve sarkmaların 
neden olduğu �fade bozuklukları asık ve 
yorgun �fadeye neden olur ve b�ze bundan 
kurtulmak �sted�kler�n� söyleyerek gel�rler. 
40 yaş ve sonrasında �lk aşamada yapılan 
çalışmalar, botoks, hyaluron�k as�t dolgu 
�le orta yüz l�ft�ng uygulamaları, elmacık ve 
çene hattı estet�ğ�, göz altı ve göz çevres� 
gençleşt�rme, boyun, dekolte c�ld� ve el 
üstü gençleşt�rmed�r. İk�nc� aşamada 
artık c�lt kollajen�n�n yaşlanma karşıtı 
aşılarla ve c�lt gençleşt�rme lazerler�yle 
yapılandırılma aşamasıdır.

Son dönemlerde ant�ag�ng aşılardan en 
popüler ve en etk�l� olan aşılar, �çer�ğ�nde 
yoğun hyaluron�k as�t, am�noas�t, 
mann�tol, ant�ag�ng v�tam�n ve somon 
DNA �çeren farklı markalardak� �çer�klerd�r.

60 yaş ve sonrası hastalarımıza gel�nce, 
eğer med�kal estet�k uygulamalara 
erken başladılarsa veya genet�k olarak 
c�lt yapıları �y�yse amel�yatsız estet�k 
�şlemlere uygun oluyorlar. Uygun olmayan 
hastalarımıza da cerrah� öner�yoruz. 80 
yaşında genet�ğ� çok �y� ve yıllık estet�k 
takv�m� olan b�r kaç hastam var desem, 
yan� yaş çok ölçüt değ�l.

60 yaş üzer� döneme de daha çok 
botoks, boyun ve el üstü gençleşt�rme, 
orta yüz, çene oval� dolgu uygulamaları 
ve lazerle c�lt gençleşt�rme yapıyoruz.
Sarkmalara ve c�ld�n yaşlanmasına 
fırsat vermeyecek uygulamaların artık 
b�r öğle arası kadar kısa b�r sürede 
uygulanab�lmes� ve hızla �ş ve sosyal 
hayata dönüş gerçekten bu �ş�n caz�bes�n� 
arttıran ve herkes�n kolay ulaşab�lmes�n� 
sağlayan öneml� noktalardır.







OCAK 2019 için burcunuz diyor ki...
Your horoscope for JANUARY 2019 says that...

Mars’ın burcunuza geçişi ile birlikte 2019 sizin 
için hızlı başlıyor. Bu ay, girişimlerde bulunmak 
için gereken cesareti elde edeceksiniz. 
6 Ocak’taki Güneş tutulması, yeni bir işe 
başlamanıza ya da görevinizin değişmesine 
vesile olabilir. 21 Ocak’taki Ay tutulması 
ile birlikte özel ilişkilerinizde gerginlik 
yaşayabilirsiniz.

As Mars moves into your sign, 2019 will be 
off to a fast start for you. This month, you’ll 
find the courage for new enterprises. The 
solar eclipse on January 6 could be conducive 
towards starting a new job or a change of 
duties. The lunar eclipse on January 21 could 
cause tension for your intimate relationships.

Yeni yıl ikili 
ilişkilerinizde 
bir çekişme ve 
mücadele eşliğinde 
başlayacak.  
6 Ocak’taki Güneş 
tutulması, aile 
içinde alınacak yeni kararlar ve atılacak 
yeni adımlar açısından tetikleyici 
olacak. 21 Ocak’taki Ay tutulması ise 
sosyal çevre değişikliklerine işaret 
ediyor.

The new year will begin with 
competition and rivalry in your 
personal relationships. The solar 
eclipse on January 6 will trigger new 
decisions within the family and new 
steps to be taken. The lunar eclipse 
on January 21 points to a social circle 
change.

Sosyal çevrenizle ilgili mücadele vereceğiniz 
bir yıl başlıyor. 6 Ocak’taki Güneş tutulması 
ile birlikte bir yatırım ya da yeni bir 
dış kaynak yaratmak için girişimlerde 
bulunabilirsiniz. Paranızı arttırma isteğiniz 
olabilir. 21 Ocak’taki Ay tutulması ise 
iletişim problemleri ve fikir ayrılıklarından 
kaynaklanan gerginlikler yaratabilir. 

This year, there will be struggles relating to 
your social circle. You might attempt to form 
an investment or to create a new external 
source of income during the solar eclipse on 
January 6, and feel a desire to increase the 
amount of money you have. The lunar eclipse 
on January 21 can cause issues due to com-
munication problems and opposing views.

Yeni yılla birlikte özel hayatınızda bir 
hareketlilik söz konusu olabilir. Çocuklarla 
ilgili bir konuda mücadele içerisine 
girebilirsiniz. 6 Ocak’taki Güneş tutulması, 
maddi açıdan somut bir plan ve hedefi 
gündeme getirebilir. 21 Ocak’taki Ay 
tutulması ise iletişim kopukluğunun sebep 
olduğu gerginlikleri tetikleyebilir.

Your personal life could get lively at 
the start of the year. You might have to 
make a stand regarding an issue about 
children. The solar eclipse on January 6 
might raise the issue of a solid financial 
plan and direction. The lunar eclipse on 
January 21 might cause tensions due to 
communication problems.

Yılın başında, rutinlerinizi yürütebilmek adına 
sizi uğraştıracak bir tempoya gireceksiniz. 
Sağlığınızla ilgili kontroller söz konusu olabilir. 
6 Ocak’taki Güneş tutulması, yakın çevreniz ile 
girişeceğiniz yeni bir iş ya da bir eğitim planı 
için önemli olabilir. 21 Ocak’taki Ay tutulması 
ise işinize odaklanmanızı gerektirecek.

In the beginning of the year, you’ll have to keep 
up with a difficult tempo so as to be able to 
sustain your routines. Health check-ups might 
be necessary. The solar eclipse on January 
6 might be important for a new business 
venture alongside your close friends, or a plan 
regarding education. The lunar eclipse on 
January 21 will require you to focus on your 
work.

KOÇ I ARIES

TAURUS

SCORPIO

GEMINI

SAGITTARIUS

LIBRA

Yeni yıla, hiç hesapta olmayan bir şeyin 
mücadelesini vererek başlayacaksınız. Risk 
olarak görmediğiniz bir şeylerin ulaşacağı boyut 
sizi zor durumda bırakabilir. 6 Ocak’taki Güneş 
tutulmasıyla eğitim ve yurt dışı bağlantılı bir 
konuya başlangıç yapabilirsiniz. 21 Ocak’taki Ay 
tutulması, ev ve iş arasında bir denge kurmanızı 
gerektirecek.

You’ll begin the new year by fighting towards 
something that you hadn’t planned. What 
you hadn’t considered a risk could put you 
in a difficult position as it develops. The 
solar eclipse on January 6 could be the start 
of a development regarding education or 
connections abroad. The 
lunar eclipse on January 
21 will require you to 
create a balance between 
work and home.
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BURÇLAR
H o r o s c o p e

OCAK 2019 için burcunuz diyor ki...
Your horoscope for JANUARY 2019 says that...

Yeni yıl, yeni deneyimlere yelken açma, bilgi ve 
tecrübenizi geliştirecek fırsatları değerlendirme 
isteğiyle başlayacak. 6 Ocak’taki Güneş 
tutulması, rutinlerinizde değişim yaratacak 
yeni bir görevin tetikleyicisi olacak. 21 Ocak’taki 
Ay tutulmasıyla birlikte daha önceki bir 
davranışınızın sonucunu görebilirsiniz.

The new year will begin with a desire to try new 
experiences and seize opportunities which will 
develop your knowledge and ex-perience. The 
solar eclipse on January 6 will be the trigger for 
a new task which will change your routine. The 
lunar eclipse on January 21 might lead you to 
realise the consequences of your prior actions.

Mesleki hırs ve mücadelelerinizin artacağı bir 
yıl başlıyor. 6 Ocak’taki Güneş tutulması, ikili 
ilişkilerinizde yeni gelişmeleri tetikleyecek. 
21 Ocak’taki Ay tutulması ise bir ödeme ya 
da alacak-verecek meselesini gündeme 
getirebilir. Hak ettiğiniz bir şeyi talep ettiğiniz 
halde gerginlik yaşayabilirsiniz.  

A year of professional ambitions and struggles 
await you. The solar eclipse on January  
6 will create new developments in your 
personal relationships. The lunar eclipse 
on January 21 might bring up the subject 
of a payment or debt. You might encounter 
hostility even if you’re demanding something 
rightfully yours.

Yeni yıl, birilerini ikna etmek, bilgi 
ve düşüncenizi anlatmak adına bir 
mücadeleyle başlayabilir. 6 Ocak’taki 
Güneş tutulması size iyi gelecek. Ancak 
aynı dönemde, hesap edemediğiniz bazı 
risklerin de tohumu atılabilir. 21 Ocak’taki 
Ay tutulması ise eş ve evlilik konusunda 
stresli bir gelişmeyi tetikleyebilir.

The new year could begin with difficulties 
regarding convincing other people or 
explain-ing what you know and think. The 
lunar eclipse on January 6 will do you 
good, how-ever, the same period might 
lead to the incep-tion of ventures whose 
risk you can’t calcu-late. The lunar eclipse 
on January 21 could create a stressful 
development regarding your partner or 
marriage.

Önümüzdeki dönemde maddi bir mücadele 
vermeniz ve bir beklenti içine girmeniz 
söz konusu olabilir. 6 Ocak’taki Güneş 
tutulması, çocuğunuzla ilgili yeni bir 
gelişmeyi tetikleyebilir ve bu konuda bir 
karar almanız gerekebilir. 21 Ocak’taki Ay 
tutulması ise koşturmaca içinde kendinize 
de biraz zaman ayırmanız gerektiğine işaret 
ediyor.

You might struggle financially and have 
ex-pectations in the coming period. The 
solar eclipse on January 6 might create 
new devel-opments regarding your child, 
and you could have to make a decision. The 
lunar eclipse on January 21 reminds you to 
take some time for yourself amongst the 
hustle and bustle.

Ocak ayı, sizin için para konusunda hırsınızı 
ve hızınızı artıracak bazı gelişmeler 
eşliğinde başlayacak. 6 Ocak’taki Güneş 
tutulması ile birlikte başkalarını da 
ortak ettiğiniz yeni bir hedefiniz olabilir. 
21 Ocak’taki Ay tutulması ile birlikte, 
yetişmeyen işlerin gerginliğini çözme 
ihtiyacı duyabilirsiniz. 

January will begin with developments which 
will increase your ambition and momentum 
to acquire money. You can set a new aim 
which others will also be able to share on 
January 6. The lunar eclipse on January 21 
might prompt you to resolve the stressful 
issue of work that’s not completed on time.

CAPRICORN BALIK I PISCES

ASLAN I LEO

Önümüzdeki birkaç ay içerisinde evde ve aile 
içi konularda bazı şeyleri düzene sokmak 
ve problemleri çözmek adına bir mücadele 
vermeniz gerekebilir. 6 Ocak’taki Güneş 
tutulması burcunuzda yaşanacak ve çeşitli 
girişimlerde bulunmanız için tetikleyici olacak. 
21 Ocak’taki Ay tutulması ise bir ödeme ya da 
finansal bir beklenti nedeniyle gerginliğe işaret 
ediyor.  

During the next few months, you might have to 
make an effort to sort our certain problems at 
home and within the family, and establish order. 
The solar eclipse on January 6 will happen under 
your sign and inspire you to take action. The 
lunar eclipse on January 21 points to anxiety 
regarding a payment of a financial expectation.

KOVA I AQUARIUS

YENGEÇ I CANCER
VIRGO
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ING Pegasus BolBol Kart’lılar tüm seyahatlerini ayrıcalıkla yaşıyor!

Siz de alışveriş yaptıkça BolPuan kazanmak ve avantajlarla dolu 
seyahat programından yararlanmak için ING Pegasus BolBol Kart 
ile hemen uçuşa geçin.

PGS boşluk
TC KİMLİK NO yaz,

2205’E SMS
gönder!

Başvurmak için

ING Pegasus BolBol Classic Kart ile her 100 TL’lik alışverişinize 20 BolPuan, her 100 TL’lik seyahat harcamanıza 40 BolPuan kazanırsınız. ING Pegasus BolBol Premium 
Kart ile yapılan her 100 TL’lik alışverişinize 50 BolPuan kazanırsınız. Kartlarınızla Pegasus Havayolları’nda gerçekleşen harcamalardan ise Pegasus BolBol uçuş 
programı kapsamında her ek 100 TL’lik alışverişiniz için 100 BolPuan kazanırsınız. ING Pegasus BolBol Premium Kart’ınızla Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, yılda 
6 kez ücretsiz Fast Track, yılda 6 kez %50 indirimli Vale Parking ve Lounge hizmetinden yararlanabilirsiniz. Detaylı bilgi ingbank.com.tr’de.

ING Pegasus BolBol Kart 
ile BolPuanlar cepte!

ingbank.com.tr  | 0850 222 0 600



T o u r i s t i c a ’ n ı n  k a t k ı l a r ı y l a . . .

Otel Rehberi hotel guide
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a.) Silah, tabanca ve mermileri boşaltan diğer cihazlar
Tabanca, revolver, tüfekler, av tüfeği, oyuncak tabancalar 

ve gerçek silahlar için kullanılabilen basınçlı hava ve CO2 

tabancaları, pellet tabancalar, yangın silahlarının bileşen 

parçaları, yayvan oklar, sinyal flare ve marş tabancaları, 

zıpkın ve mızrak silahlar, sapanlar ve mancınıklar.

b.) Bayıltıcı silahlar  

Şok tabanca, ston batonu, topuz, göz yaşartıcı gaz,  

tasers, hayvan kovucu gaz veya spreyler, etkisiz hale 

getiren diğer gazlar ve spreyler.

c.) Keskin uçlu veya keskin kenarlı nesneler
Buz kazanları, 6 cm’den büyük bıçaklar, tıraş bıçağı,  

savaş sanatı ekipmanı kılıçlar, kutu kesiciler, balta,  

6 cm’den büyük makaslar.

d.) Alet çantası
Levyeler, teleskobik taşınabilir elektrikli aletler dahil 

olmak üzere matkaplar ve testereler, lehim lambası,  

6 cm’den büyük bıçak veya şaft.

e.) Yaralanmaya neden olabilecek nesneler
Beyzbol ve softbol sopaları, coplar, savaş sanatı 

ekipmanları.

f.) Ciddi yaralanmaya neden olabilecek veya uçakların 
güvenliğini tehdit edebilecek yetenekte veya görünen 
patlayıcı maddeler ve yangın çıkaran maddeler ve 
cihazlar; mühimmat, patlayıcı başlıklar, patlayıcılar 
ve sigortalar, çoğaltma vb. taklit patlayıcı cihazlar,
Mayın, el bombaları ve diğer patlayıcı askeri mühimmat, 

havai fişekler ve diğer piroteknikler, duman üreten 

bidonlar ve duman üreten kartuşlar, dinamit, barut 

ve plastik patlayıcılar. (Ref: Kontrol Edilmiş Bagaj-

YASAKLANMIŞ MADDELERİN LiSTESi-Ref. EU  

2015-1998 Ek 5-B

Aşağıdaki tehlikeli maddelerin de kurallar gereği 
kabin veya kontrol edilmiş bagajda taşınması yasaktır:
Bütan çakmak gazı, çakmak gazları, mavi alev ve puro 

çakmakları, herhangi yüzeye sürtündüğünde alev alan 

kibritler, çamaşır suyu, peroksit, oksijen jeneratorleri, 

radyoaktif madde, asit gibi aşındırıcı malzemeler, cıva 

ve ıslak hücre pilleri ile doldurulmuş tüplü dalış şişeleri, 

yakıt deposu boşaltılmamış ve temizlenmemiş kamp 

sobaları, kişi başı 2,5 kg’dan fazla kurubuz ve güçlü 

mıknatıslar, yanma motorları ve boya, cila ve çözücüler 

gibi yanıcı malzemeler, lityum pil veya piroteknik 

cihazları içeren güvenlik tipi çanta veya ataşe evrak 

çantaları.

Not: Bir kutu kibrit veya bir adet çakmak kişi üzerinde 

taşınabilir ancak kontrol edilmiş bagajda taşınamaz. 

a.) Guns, firearms and other devices that discharge projectiles

Pistols, revolvers, rifles, shotguns, toy guns and replicas  

capable of being mistaken for real weapons Compressed  

air and CO2 guns, Pellet guns, component parts of fire arms, 

cross bows and arrows Signal flare and starter pistols,  

harpoon and spear guns slingshots and catapults.

b.) Stunning devices

Stun guns, stun batons, mace, tear gas, tasers. Other disabling 

and incapacitating gases and sprays like animal repellent, 

capsicum and acid sprays Animal stunners and animal killers.

c.) Objects with a sharp point or sharp edge

Ice picks and axes, knives with blades of more than 6 cm.   

Razor blades, Martial arts equipment Swords and sabres;  

box cutters, hatchets, cleavers Scissors with bladesof more  

than 6 cm as measured from  the fulcrum, bolt and nail guns. 

 

d.) Workmen’s tools

Crowbars, Drills and Saws including cordless portable  

power tools. Blowtorches, tools with a blade or shaft of  

more than 6 cm.

e.) Blunt instruments - objects capable of being used  

to cause injury

Baseball and softball bats, Clubs and batons,billy clubs, 

blackjacks, Night sticks, Martial arts equipment.

f.) Explosives and incendiary substances and devices 

capable, or appearing capable, of being used to cause serious 

injury or to pose a threat to the safety of aircraft, including:

Ammunition, Blasting caps, detonators and fuses, replica 

or imitation explosive devices,  Mines, grenades and other 

explosive military stores, Fireworks and other pyrotechnics   

Smoke-generating canisters and smoke-generating cartridges, 

Dynamite, gunpowder and plastic explosives. (Ref: Hold 

Baggage-LIST OF PROHIBITED ARTICLES- Ref. EU  

2015-1998 Attachment 5-B)

The following dangerous goods are also completely exempt 

from transportation as cabin or hold baggage:

Butane lighter gas, lighter fuel, Blue flame or cigar lighters, 

Strike anywhere matches, Bleach, Peroxide, Poison, Oxygen 

generators, Radioactive material, Corrosive materials like 

acids, mercury and wet cell batteries as well as filled scuba 

diving bottles, Fuel containers and camping stoves which are 

not emtied and cleaned,Dry ice in quantities of more than  

2,5 kg per person and strong magnets,Combustion engines  

and flammable materials like paint, lacquers and solvents, 

Security-type brief case or attache’ cases incorporating  

lithium batteries or pyrotechnical devices.

Note: One box of matches OR one gas lighter can be carried on 

the person but are not allowed in the hold baggage. 
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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. 

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 
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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.

 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
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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 
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 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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Guidance Board For Transfer Guests  From Sabiha Gökçen Airport

1

1

2

2

3

3

Go to the departure waiting 
room upstairs without 
changing terminal.

Go through passport 
check.

Go to departure gate.

transfer counter before 
arriving to baggage claim.

Go to the departure waiting 
room upstairs.

Go to departure gate.
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For the Attention of Our Transfer (Connected Flight) Guests from Sabiha Gökçen Airport

INTERNATIONAL FLIGHTS ARRIVAL

1 2 3

TRANSFER COUNTER
TRANSFER BANKOSU

Go to departure gate.

1 2 3 4

NU

transfer counter before going 
through passport check.

Go to the departure 
waiting room upstairs.

ONGOING INTERNATIONAL FLIGHTS 

ONGOING DOMESTIC FLIGHTS 

Go through passport 
check.

Go to the departure waiting 
room upstairs without 
changing terminal.

Go through domestic Go to departure gate.

DUTY
FREE

  VAN
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Dammam

Muscat
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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-DO-BK-001), 
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-DO-BK-001) which states 
your rights includes the compensation and assistance  in scope of 
“Pegasus Airlines Passenger Compensation And Welfare Service 
System“ from our check in desks. System is based on  both Regulation 
(EC) No 261/2004 of the Euopean Parliament and of the Council 
of 11 February 2004 establishing common rules on compensation 
and assistance to passengers in the event of denied boarding and 
of cancellation or long delay of flights and ‘’Air Passenger Rights 
Regulations’ by the Turkish Civil Aviation General Directorate  
(SHY-YOLCU). It is possible to access detailed information on 
cases for which compensation and services apply from information 
brochures at ticket counters and sales offices, via our official web site  
flypgs.com and www.shgm.gov.tr or via Pegasus Airlines Call Centre 
(0888 228 12 12).
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KOLAY Easy ORTA Medium

 Help the pilot

1 5 7

1 6 8 2

3 8 6 4

9 4 5 6 7

4 7 8 3

7 3 2 6 4

4 8 1 9

1 7 2 8

5 3 7

7 6 9 4

5 1 2

6 4 5 3

9 1 6 8

2 9

4 3 2 1

8 1 7 5

2 5 6

6 3 2 8
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Help the pilot

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

3 5 4 7 1 8 9 2 6

9 8 6 4 2 5 3 7 1

5 9 1 2 4 3 6 8 7

2 6 7 5 8 1 4 3 9

8 4 3 9 7 6 2 1 5

4 3 8 1 6 7 5 9 2

1 2 9 8 5 4 7 6 3

6 7 5 3 9 2 1 4 8

4 2 8 1 5 9 6 7 3

1 9 6 3 7 4 8 2 5

3 7 5 8 6 2 9 4 1

9 8 1 4 2 3 5 6 7

5 6 4 7 1 8 3 9 2

7 3 2 5 9 6 1 8 4

2 4 3 6 8 1 7 5 9

6 1 7 9 4 5 2 3 8

8 5 9 2 3 7 4 1 6
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