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

Genel Müdürü
Pegasus Airlines CEO

YENİ UÇUŞ NOKTALARI
Değerli Misafirlerimiz,
Uçmanın herkesin hakkı olduğuna inanan bir hava yolu şirketi olarak, her geçen gün 
uçuş ağımızı genişletmeye devam ediyoruz. Bu ay yeni hat haberimiz Rusya’yla ilgili... 
22 Temmuz itibarıyla Rusya’daki 5. uçuş noktamız olan St. Petersburg’a İstanbul Sabiha 
Gökçen’den uçuşlarımızı başlattık. Rusya’daki 6. uçuş noktamız olan Mahaçkale’ye 
ise yine İstanbul Sabiha Gökçen’den 13 Ağustos itibarıyla uçmaya başlıyoruz. Yeni 
hatlarımız hepimize hayırlı olsun...

Bir diğer güzel haber de IATA Travel Pass uygulamasıyla ilgili... Travel Pass 
uygulaması; Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) COVID-19 pandemisi 
sonrasında uluslararası seyahatleri daha güvenli hale getirmek amacıyla başlattığı 
bir uygulama. Pegasus Hava Yolları olarak, ülkemizde bu uygulama için sözleşme 
imzalayarak pilot uygulamaya geçen ilk hava yolu olduğumuzu birkaç ay önce sizinle 
gururla paylaşmıştım. Şimdi de pilot kullanım sürecini başlattığımızı bildirmekten 
mutluluk duyuyorum. İlk deneme uçuşunu Londra Stansted - İstanbul Sabiha Gökçen 
hattında 2 Temmuz’da gerçekleştirdik. Pilot çalışmanın başarıyla tamamlanmasının 
ardından, önümüzdeki dönemde daha fazla hat ve destinasyonda misafirlerimize bu 
hizmeti sunmayı planlıyoruz.

Yaz keşifleri…
Yaz aylarının keyifli günleri, yeni yerler keşfetmek için ideal zamanlar... Yurt dışında 
ve yurt içinde birbirinden keyifli destinasyonlar keşfedilmeyi bekliyor. Bunlardan biri 
de Rusya’daki yeni uçuş noktalarımızdan St. Petersburg. Yeryüzündeki ender büyülü 
şehirlerden biri olan St. Petersburg, sıra dışı tarihi ve ilham veren ihtişamlı atmosferiyle 
dikkat çekiyor. Bu özel şehir, yaz için güzel bir keşif olacaktır.

Yurt içi destinasyonları keşfetmek isteyenler için ise Antik Çağ kentlerinin en 
ünlülerinden biri olan ve İzmir’in Selçuk ilçesinde yer alan Efes ya da büyüleyici 
coğrafyasıyla Türkiye’nin en önemli turizm cennetlerinden biri olan Kaş güzel birer 
alternatif... Bu üç destinasyonla ilgili detaylı bilgiye dergimizin ilerleyen sayfalarında 
ulaşabilirsiniz.

Zafer Bayramımız kutlu olsun
Tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, bu büyük 
zaferi bize yaşatan Atamızı, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum.

Sayın Şevket Sabancı’yı kaybettik
Şirketimizin ana hissedarlarından Esas Holding’in Kurucusu ve Onursal Yönetim 
Kurulu Başkanı Sayın Şevket Sabancı’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. 
Kendisini her zaman sevgi ve rahmetle anacağız. Mekânı cennet, ruhu şad olsun...

Emniyetli, sağlıklı ve iyi uçuşlar dilerim.

NEW DESTINATIONS
Dear Guests,
As an airline that believes that everyone has the right to fly, we continue to expand our route 
network with each passing day. Our latest route news this month is regarding Russia... We 
launched flights to St. Petersburg, our fifth destination in Russia, from Istanbul Sabiha 
Gökçen on 22 July. We are starting to fly to Makhachkala, our sixth destination in Russia, 
from Istanbul Sabiha Gökçen as of 13 August. Congratulations all round on our new routes.  

Another piece of good news I’d like to share is regarding the IATA Travel Pass 
application... The Travel Pass application was launched by the International Air 
Transport Association (IATA) to make international travel safer following the COVID-19 
pandemic. It was a proud moment when I shared the news a few months ago that we, as 
Pegasus Airlines, were the first airline in Turkey to sign an agreement for this application 
in order to begin piloting it. I am delighted to announce that we have now begun the 
piloting process. We completed the first pilot flight on 2 July, on the London Stansted - 
Istanbul Sabiha Gökçen route. Once the pilot phase has been completed successfully, we 
plan to offer this service to our guests on more routes and destinations in the near future. 

Summer discoveries 
Pleasant summer days are the ideal time to discover new places... There are lots of 
wonderful domestic and international destinations that are waiting to be explored. One of 
these is our newest destination in Russia, St. Petersburg; It is one of those rare magical cities 
on earth, attracting attention for its extraordinary history and a resplendent atmosphere 
that is full of inspiration.  This special city would be a great place to discover this summer. 

For those who wish to explore destinations within Turkey, two great alternatives include 
Ephesus, one of the most famous of the ancient cities, which is located in the Selçuk 
district of Izmir; or Kaş, one of Turkey’s top tourism havens surrounded by areas of 
stunning natural beauty. Find out more about these three destinations in the following 
pages of the magazine.  

Happy Victory Day
I would like to wish our nation, whose history is full of glorious victories, a happy Victory 
Day on 30 August, and respectfully commemorate Atatürk, as well as all our martyrs and 
veterans, who together led us to experience this great victory.   

We have lost Mr. Şevket Sabancı
We are deeply saddened by the passing of Mr. Şevket Sabancı, founder and honorary 
chairman of the board of Esas Holding, one of the main shareholders of our company. We 
will always remember and commemorate him with admiration and respect. May he rest 
in eternal peace.

Wishing you a safe, healthy and pleasant flight.

Entry
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Trend hotwire
TRENDING TOPICS... WORTH SEEING...

TWO NEW EXHIBITIONS IN ISTANBUL AND MARDIN

5

Taksim Meydanı,  
Nazmi Ziya Güran
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16. YIL INI KUTLUYOR

PERA MUSEUM CELEBRATES ITS  
16TH ANNIVERSARY 
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T WO NEW EXHIBITIONS IN 
ISTANBUL AND MARDIN 

 

Taksim Meydanı,  
Nazmi Ziya Güran

sakipsabancimuzesi.org

Kadın Portresi, 
Kazimir Malevich
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crrkonsersalonu.org

CLASSICAL MUSIC OUTDOORS

Turkcell Platinum İstanbul Night Flight 2021, 
müziğin yıldız isimlerini buluşturmaya hazırlanıyor. 

Konserler kapsamında dünyaca ünlü isimler 
İstanbul’da konser verecek.  Avrupa’nın En İyi Event 
Ödülü etiketine sahip olan etkinliğin konserleri bu 
yıl 21 Ağustos-26 Kasım 2021 tarihleri arasında 
gerçekleşecek. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava 

Tiyatrosu, Aspendos Antik Tiyatro ve Volkswagen 
Arena’da gerçekleşecek Turkcell Platinum İstanbul 

Night Flight konser serisinde müzikseverler; 
Star Wars filminin 3D olarak gösterimiyle aynı 
anda orijinal soundtracklerini 60 kişilik Night 

Flight Symphony Orkestrası’nın muhteşem canlı 
performansıyla sahne alacağı Star Wars Cinema 
Symphony, dünyanın en iyi keman virtüozlerinden 
biri kabul edilen Joshua Bell, “GodFather”dan”Kill 
Bill”e, “Titanic”ten “Batman”e sevilen filmlerin dev 
ekranlarda en güzel sahneleri senfoni orkestrası 
eşliğinde ilk kez Best of Soundtrack Symphony 
& Okan Bayülgen ve An Epic Symphony John 
Malkovich, Batuhan Mutlugil, Hayko Cepkin, 

Yurdaer Okur, KARSU, Manga ve Gaye Su Akyol ile 
buluşacaklar.

akbanksanat.com

Istanbul  
Night Flight Takes a Start

Turkcell Platinum Istanbul Night Flight 2021 is 
getting ready to bring together the stars of music. 

Within the scope of this event, world renowned 
names will give concerts in Istanbul. The concerts 

of the event that has received the Best Event 
Award of Europe will be held from 21 August to 

26 November 2021 this year. During Turkcell 
Platinum Istanbul Night Flight concert series to 

be held at Harbiye Cemil Topuzlu Open Air Theatre, 
Aspendos Ancient Theatre and Volkswagen 

Arena, music lovers will get the chance to enjoy 
Star Wars Cinema Symphony, which features the 
Night Flight Symphony Orchestra, an orchestra 
of 60 people playing the original soundtrack of 
the Star Wars movie which will be screened in 

3D simultaneously; Joshua Bell, one of the best 
violin virtuosos of the world; Best of Soundtrack 

Symphony & Okan Bayülgen, which features 
the best scenes from the best loved movies like 

GodFather, Kill Bill, Titanic and Batman to the 
accompaniment of the symphony orchestra 

and An Epic Symphony will team up with John 
Malkovich, Batuhan Mutlugil, Hayko Cepkin, 

Yurdaer Okur, KARSU, Manga and Gaye Su Akyol.
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bozcaadacazfestivali.com

 

5TH
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beykozkundura.com

BEYKOZ KUNDURA IN AUGUST

 

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 2-9 
Ekim tarihleri arasında T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir 

Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek. Festival 
kapsamında Ulusal Uzun Metraj, Belgesel ve Kısa 
Film dallarındaki yarışmaların yanı sıra, Antalya 
Film Forum ve Uluslararası Uzun Metraj Film 

Yarışması düzenlenecek ve toplam 1.400.000 TL 
tutarında ödül dağıtılacak. 

Ulusal Yarışmalara, 14 Ağustos 2020’den sonra 
tamamlanmış ve 58. Antalya Altın Portakal Film 
Festivali’nden önce Türkiye’de halka açık ticari 
veya özel gösterimi yapılmamış ve yurt içinde 
bir festivale katılmamış Türkiye yapımı filmler 

katılabilecek. Festivalin internet sitesinden 
yapılacak başvurular için son başvuru tarihi 

09.08.2021 Pazartesi, saat 18.00 olarak belirlendi.
antalyaff.com

Applications for  
Golden Orange Have Begun
The 58th Antalya Golden Orange Film Festival 

will be held between 2-9 October with the 
contributions of Republic of Turkey Ministry of 

Culture and Tourism to be hosted by the Antalya 
Metropolitan Municipality. Within the scope of 
the festival, besides competitions of National 
Feature Film, Documentary and Short Film, 

Antalya Film Forum and International Feature Film 
competitions will also be organised and a total of 

1,400,000 TRY awards will be given. 

Turkish films which were completed after 14 
August 2020 and have neither been publicly or 

privately screened nor  participated in a domestic 
festival before the 58th Antalya Golden Orange 

Film Festival can participate in the National 
Competitions. The deadline for the submissions to 

be made over the festival’s web site are  
Monday 9 August 2021, 18:00.
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Pandemide festival yapmak nasıl bir deneyim?
Bir festival organizasyonunun 2-3 yıl öncesinden 
başlayan bir programlamayla ortaya çıkarıldığını 
düşünecek olursak, 2 ay sonrasına bile yaptığımız 
planların günbegün değiştiği bir ortamda çok kolay 
olmadığını söyleyebilirim. Diğer taraftan bir arada 
olmayı ve canlı konser dinlemeyi şiddetle özlediğimiz 
bu dönemde, her türlü zorluğa rağmen heyecanımız 
da çok yüksek. 
“Başka Bir Dünya Mümkün” temasını seçme 
nedenlerinizi anlatır mısınız? 
Son bir buçuk yıldır yaşadıklarımız bize tek 
başımıza var olamayacağımızı, birbirimize muhtaç 
olduğumuzu ve hepsinden önemlisi özümüze 
dönmemiz; gezegenin ve doğanın hükümdarı 
değil ufak bir parçası olduğumuzu hatırlamamız 
gerektiğini gösterdi. Salgın, seller, kuraklık, 
savaşlar, zorunlu göçler gibi birçok felaketle karşı 
karşıyayız. 49. yılında İstanbul Müzik Festivali de 
tüm bu tahribatın ortasında kültür ve sanatın 
toplumda yaratabileceği gücün farkındalığıyla, 
izleyicilerinden destekçilerine tüm paydaşlarını 
kendisiyle birlikte dönüştürmeyi hedefliyor. Birlik 
ve dayanışma ile kurulacak yeni bir gelecek için 
umut içeren bir çağrıda bulunarak “Başka Bir Dünya 
Mümkün” diyor. İzleyicimizle birlikte küresel salgınla 
değişen hayatlarımızı kültür ve sanat ile nasıl 
güçlendiririz, bunca zarar verdiğimiz dünyayı, doğayı 
iyileştirebilmek için müzikten nasıl faydalanırız, gibi 
bazı temel sorular üzerine düşünmeyi hedefliyoruz.  
Festivalin programından bahseder misiniz?
Festival bu yıl toplam 21 konserle İstanbul’un 
en keyifli açık hava mekânlarında izleyicileriyle 
buluşacak. Programda Tekfen Filarmoni Orkestrası, 
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Accademia 
Bizantina, Festival Orkestrası, Modigliani ve 
casalQuartet gibi toplulukların yanı sıra Fazıl Say, 
İdil Biret, Khatia Buniatishvili, Anna Vinnitskaya, 
Alexander Rudin, Hande Küden, Paul Meyer, 
Simon Ghraichy, Martynas Levickis ve Ufuk-Bahar 
Dördüncü gibi birçok yıldız isim var. Atatürk Kent 
Ormanı, Fenerbahçe Parkı ve Yıldız Parkı’nda 
düzenlenecek ücretsiz hafta sonu konserlerine ek 
olarak festivalde ayrıca çocuklara ve gençlere yönelik 
doğa yürüyüşleri, atölye çalışmaları ve aktiviteler 
de yine ücretsiz olarak, pandemi önlemleri altında 
gerçekleştirilecek. Türkiye ve yurt dışından 30’un 
üzerinde solist, topluluk ve orkestranın ağırlanacağı 
programın ayrıntılarına muzik.iksv.org’dan 
ulaşılabilir.

What sort of an experience is organising a festival during the pandemic?
Considering that a festival starts to be organised 2-3 years before hand, I can say that 
it is not an easy thing to do when even the plans you’ve made 2 months in advance 
changes from day to day. On the other hand, in a time when we have missed being 
together and listening to live concerts, despite all the hardships, we are truly excited. 
Can you tell us why you opted for the “Another World is Possible” theme? 
What we have experienced in the last one and a half years, showed us that we cannot 
survive on our own, that we are in need of one another and most important of all, it 
proved that we need to get back to our essence; we were reminded that we are not the 
decreer of the planet and nature but a small part of it. We are facing many calamities 
like the pandemic, floods, draught, wars and forced migration. In its 49th edition, 
Istanbul Music Festival aims to transform all its stakeholders, from its audience to 
supporters in the midst of all this depredation, with the awareness that culture and 
arts can create in the society. Issuing a call of hope for a new future that will be built 
over unity and solidarity, it says “Another World is Possible”. With our audience, we 
aim to ponder upon basic questions like how we can strengthen our lives that have 
changed with the global pandemic through arts and culture, how can we make use of 
music to heal the world and nature that we have harmed this much.  
Can you talk about the festival program?
This year, the festival will feature 21 concerts, which will be presented to the audience 
in the most enjoyable outdoor venues in Istanbul. Besides ensembles like Tekfen 
Philharmonic Orchestra, Borusan İstanbul Philharmonic Orchestra, Accademia 
Bizantina, Festival Orchestra, Modigliani and casalQuartet, the festival features 
many stars like Fazıl Say, İdil Biret, Khatia Buniatishvili, Anna Vinnitskaya, Alexander 
Rudin, Hande Küden, Paul Meyer, Simon Ghraichy, Martynas Levickis and Ufuk-Bahar 
Dördüncü. In addition to the free weekend concerts that will be held in Atatürk City 
Forest, Fenerbahçe Park and Yıldız Park, nature walks, workshops and activities for 
children and young ones will be also be organised free of charge under pandemic 
measures. You can access the details of the program which will host over 30 soloists, 
ensembles and orchestras from Turkey and abroad on our web site at (muzik.iksv.org).  

İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya, bu 
yıl 18 Ağustos – 16 Eylül tarihleri arasında 49’uncusu 
düzenlenecek festival hakkında sorularımızı yanıtladı.

MÜMKÜN

Istanbul Music Festival Director Efruz Çakırkaya answered our questions on the 
49th edition of the festival to be held from 18 August to 16 September this year.

ANOTHER WORLD IS POSSIBLE

Efruz Çakırkaya
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Dog Stories

 

yitikulkeyayinlari.com

Kafka Kitap, Jeanette Winterson’ın bir başyapıt niteliğindeki 
romanı “Frankissstein: Bir Aşk Hikâyesi”ni Pınar Kür’ün, 
eseri daha da zenginleştiren çevirisiyle ilk kez Türkçede 

okurlarla buluşturuyor. Winterson’ın gotik edebiyat 
klasiği “Frankenstein”dan esinlenerek kaleme aldığı 

“Frankissstein”, iki farklı zamandan iki farklı öykü anlatırken 
kahkahayla gözyaşını harmanlıyor ve edebiyatseverleri 

sürükleyici bir yolculuğa davet ediyor.

İki farklı zamandan iki farklı öykü anlatan Frankissstein’ın 
açılışını on dokuz yaşındaki Mary Shelley yapıyor. Bu ilk 

öyküde Shelley, 1816 yılında yakın arkadaşlarıyla birlikte 
kaldıkları ıssız bir kulübeden Frankenstein öyküsünün 

tohumlarıyla ayrılışını okurlara kendi ağzından anlatıyor. 
İkinci öyküde ise Britanya, Avrupa Birliği’nden çıkış kararıyla 

çalkalanırken genç bir doktor olan Ry, ünlü yapay zekâ 
uzmanı Victor Stein’a âşık olur. Evliliği kısa süre önce 

dağılan Ron Lord ise yeniden annesiyle yaşamaya başlar. 
Teknoloji fuarında danışmanlık yapan dindar Claire’le tanışıp 

ona âşık olduğunda işi konusunda birkaç küçük yenilik 
yapması gerekecektir.

kafkakitap.com

Frankissstein: A Love Story
Kafka Kitap presents Jeanette Winterson’s masterpiece 
Frankissstein: A Love Story for the first time in Turkish 

with the translation of Pınar Kür, which enriches this work. 
Frankissstein, which Winterson wrote inspired by the 

gothic literature classic Frankenstein, blends laughter with 
teardrops as it tells two different stories in two different 

times and invites the literature lovers into a gripping journey.

Frankissstein, which tells two different stories in two 
different time periods, starts with Mary Shelley, then aged 
nineteen. In this first story, Shelley tells the story of how 
she leaves a deserted hut in which she stayed with her 

close friends in 1816 and departing with the seeds of the 
story of Frankenstein. In the second story as Britain is 

shaken with Brexit, doktor Ry falls in love with the famous 
artificial intelligence expert Victor Stein. On the other hand, 

Ron Lord, whose marriage was dissolved a short while 
ago starts to live with his mother again. When he meets 
the religious Claire, who is working as a consultant at the 
technology expo, he falls in love with her and hence needs 

to make a few changes in relation to his job.
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T O  T H E  U N E S C O  NAT U R A L   WO R L D 
HERITAGE LIST



_ 
PEGASUS    25

TREND / Hotwire

Muzu iyice ezin. Tatlı 
patatesi haşlayıp püre 
haline getirin. Muzu 
içine katın. Akağaç 
şurubunu 
ve vanilya 
ekstresini 
de ekleyerek 
hepsini 
karıştırın. 

Başka bir kapta 
tam buğday unu, 
karbonat, kabartma 
tozu, tuz, tarçın, 
muskat ve 
zencefili 
karıştırıp ilk 
karışıma ilave 
edin. Bunun 
içine mavi 
yemişleri de katıp 
biraz daha karıştırın. 

Karışımı bir kaşık yardımıyla 
silikon muffin kaplarına 
dökün. Önceden 375 
derecede ısıtılmış fırında, 
üzeri kızarıncaya kadar 20 
dakika pişirin.    

Mash the banana well. 
Boil the sweet potatoes 

and make them into 
a puree. Add the 

banana in it. 
Add the maple 
syrup and 
vanilla extract 
and mix well. 

In another bowl, 
mix the whole 

wheat flour, baking 
soda, baking powder, 

salt, cinnamon, 
nutmeg and 

ginger, and add 
it to the first 
mixture. Add 
the blueberries 

and stir a little 
more. 

Place the mixture 
into the silicone muffin 
moulds. Bake it for 20 
minutes in an oven 
preheated to 375 degrees 
until it turns a deep golden 
brown.    

Malzemeler
1 adet olgun muz, 425 gr tatlı patates, 1/4 fincan akağaç şurubu,
1 çay kaşığı vanilya ekstresi, 1.5 bardak tam buğday unu, 1/2 çay 
kaşığı karbonat, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1/2 çay kaşığı tuz,
1 çay kaşığı tarçın, 1/2 çay kaşığı muskat, 1/4 çay kaşığı zencefil,
1 fincan taze ya da dondurulmuş mavi yemiş 

Ingredients
1 ripe banana,
425 g sweet potatoes,
1/4 cup of maple syrup,
1 tsp of vanilla extract, 
1,5 cup whole wheat 
flour, 1/2 tsp baking 
soda, 1 tsp baking 
powder, 1/2 tsp salt,
1 tsp ground cinnamon,
1/2 tsp ground nutmeg,
1/4 tsp ground ginger,
1 cup of fresh or frozen 
blueberries 

There are many delicious and healthy recipes in the book, Vegan Diet written by Dr. 

TREND / Hotwire
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“Önce gülmeyi bilmek gerekiyor” 
[ D O Ğ U  D E M İ R KO L ]

“YOU FIRST GOTTA KNOW HOW TO LAUGH” 

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: MÜJDE IŞIL

İnsanları güldürme yeteneğinizin olduğunu ilk ne zaman fark ettiniz? When did you first notice that you had the knack to make people laugh?

PORTRE / Portrait
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PORTRE / Portrait

You studied engineering. Does your mathematical 
intelligence impact your comedy?    

How do you get ready for your stand-up  shows? Do you 
add new jokes to every show?

Mühendislik eğitimi almışsınız. Sayısalcı zekânızın 
komedyenliğinize etkisi oldu mu?    

Stand-up gösterilerinize nasıl hazırlanıyorsunuz? Her 
gösteriye yeni şakalar ekliyor musunuz?
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Bir esprinin kullanım süresi var mıdır, zamanı geçer mi?

Esprilerinizi genellikle aile yaşantınızdan ve kendi 
hayatınızdan seçiyorsunuz. Bunun avantajı neler?

İzleyicide “Evet, bu bir Doğu Demirkol esprisi” diye bir 
tanım yerleşti mi sizce? Esprilerinizin farklılığını siz nasıl 
tanımlarsınız? 

Mesleki anlamda nelerden ve kimlerden 
besleniyorsunuz? Hangi sanat türleriyle ilgilenmeyi 
seviyorsunuz?   

Does a joke have an expiry date, does it go out of 
fashion?

Your jokes generally play on your family life and your 
own life. What is the advantage of that?

Do you think that the audience has a definition of “This 
is a Doğu Demirkol joke”? How would you describe the 
otherness of your jokes?  

What and who nurtures you professionally? Which 
types of art do you want to be interested in? 
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Bir yarışma programında elenmenize ve olumsuz 
tezahüratlara rağmen gösterinizi bitirmeden sahneden 
inmemiştiniz. Bu direnç size “Ahlat Ağacı”nın kapısını 
açmıştı. O gün olumsuzluklardan etkilenip sahneden 
inseydiniz, bugünkü noktaya yine ulaşır mıydınız?  

Nuri Bilge Ceylan imzalı “Ahlat Ağacı”nda komedyen 
kimliğinizle örtüşmeyen bir rolde izledik sizi. Sinemaya 
böyle iddialı bir filmle başlamak, kariyeriniz için sizi daha 
motive mi etti, “o çıtayı aşmak zor” endişesini mi getirdi?    

Despite being eliminated and the booing that was 
going on, you did not quit the stage in a competition 
program. This opened the doors of The Wild Pear Tree 
movie for you. If you had gotten down from the stage 
after all that booing, would you still have reached the 
point you are at today? 

We watched you in a role that does not match up with 
your identity as a comedian in The Wild Pear Tree 
directed by Nuri Bilge Ceylan. Did starting cinema with 
such a challenging movie, motivate you more in your 
career or did it bring about the anxiety of ‘it’s hard to 
clear the bar’? 
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“Ölümlü Dünya” ve “Bayi Toplantısı” gibi komedi 
filmlerinde oynamak, sınav sorularının bildiğiniz yerden 
gelmesi gibi daha konforlu hissettiriyor mu?

“Doğu” dizisi nasıl doğdu? Gelen tepkiler nasıl? 

İyi bir komedyen olmanın olmazsa olmazları neler sizce? 

Does acting in comedy movies like Ölümlü Dünya 
and Bayi Toplantısı feel more comfortable as in the 
sense that they are in your comfort zone? 

How did Doğu series come to being? What reaction 
did you get?

What is essential to being a good comedian? 
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PORTRE / Portrait

Sizi yerli-yabancı hangi komedyenler güldürür?

Pandemi sanat ve eğlence sektörünü olumsuz etkiledi. 
Siz bu dönemi nasıl geçirdiniz? 

Which comedians, be they Turkish or foreigner, make 
you laugh?

The pandemic had its toll on the art and 
entertainment industry. What did you do during this 
time? 



_ PEGASUS 33 

Seyahat travel
TRAVEL NOTES FROM TURKEY AND THE WORLD

THE SYMBOL OF RUSSIAN GRANDEUR: ST. PETERSBURG
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ST. PETERSBURG

 YAZI / TEXT:  TÜRKAN DOĞAN

THE SYMBOL OF  
RUSSIAN GRANDEUR       
ST. PETERSBURG 

34 PEGASUS _
 



_ 
PEGASUS    35

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan  
ST. PETERSBURG’a, PERŞEMBE ve PAZAR günü 
her şey dâhil 94,99 USD’den başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.

You can fly to St. Petersburg from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ on THURSDAYS and 
SUNDAYS; all-inclusive prices start at 94,99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan ST. 
PETERSBURG’a, vergi ve ek 
ücretler hariç 6000 BOLPUAN 
kullanarak uçabilirsiniz.

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

6000 
BOLPUAN
BOLPOINTS

*Vergi, havalimanı check-in bedeli ve hizmet bedelini içerir. / The tax includes the airport check-in and service fees.
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Amsterdam Was Taken as an Example
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Ermitaj Müzesi
Petro’nun kızı Çariçe Yelizaveta Petrovna’nın 

1754-1762 yılları arasında Neva Nehri 
kıyısında yaptırdığı bu kışlık saray, Rus çar 

ve çariçelerinin özel koleksiyonlarına ev 
sahipliği yapıyor. “İnziva” anlamına gelen 

Ermitaj, üç milyonun üzerinde eserle dünyanın 
birkaç sayılı müzesinden de biri. Barok 

tarzda inşa edilen ve beş binadan oluşan 
yapının bin 54 odası ve iki bin penceresi var. 

Çariçe Katerina’nın Batı Avrupa’nın en iyi 
koleksiyonlarını satın almasıyla dünyanın 

en büyük resim galerisi haline gelen müze, 
Leonardo da Vinci’den Monet’ye, Cezanne’dan 

Gaguin’e uzanan muhteşem bir koleksiyona 
sahip. Saray, bir açıdan daha Rus toplumunun 

belleğinde önemli bir yere sahip: Ekim 
Devrimi, halkın bu sarayın merdivenlerini 

tırmanmasıyla başlamış. Ermitaj’ı görmeden 
St. Petersburg’u görmüş sayılmazsınız. Ancak 
bu muazzam müzeyi gezmek için en az bir gün 

ayırmak gerekiyor. 

Peterhof Sarayı
Büyük Petro’nun 1717 yılındaki Avrupa 
seyahati sırasında Versailles Sarayı’nı 
görmesi, bu güzel saraya esin kaynağı 

olmuş. 20 saray ve köşkten oluşan kompleks, 
yeryüzündeki en ihtişamlı yapılardan biri. 

Yedi ayrı parkı ve Avrupa tarzındaki bahçeleri 
yapının görkemini arttırırken sarayın ön 

kısmındaki 64 çeşme ile altın varaklı 255 
bronz heykelle süslü dev fıskiye ise eşsiz 

bir peyzaj örneği. Yapının her bir köşesi size 
yeryüzünde değil de cennette olduğunuzu 

düşündüren ayrıntılara sahip. 

MUST SEES
Hermitage Museum

This winter palace that was built under the aegis of Peter’s 
daughter Tsarina Elizabeth Petrovna between 1754-1762 on the 
banks of River Neva, houses the private collections of the Russian 

Tsar and Tsarinas. Meaning ‘reclusion’, Hermitage is one of the 
few museums that houses the most items with over 3 million 

pieces. Built in the Baroque style and made up of five buildings, 
the structure has 1054 rooms and 2 thousand windows. The 

museum which has become the world’s greatest painting gallery 
thanks to Tsarina Katherina who bought the best collections of 

the West Europe, has an extensive collection which ranges from 
the artwork of Leonardo da Vinci to that of Monet; of Cezanne to 
Gauguin. The palace holds an important place in the memory of 

the Russian people since the October Revolution has started with 
the people climbing the stairs of this palace. You wouldn’t have 

seen St. Petersburg if you haven’t seen Hermitage. However, you 
have to allot at least a day to see this magnificent museum. 

Peterhof Palace
Seeing Versailles during his travels to Europe in 1717, had 

inspired Peter the Great to have this palace built. Made up of 
20 palaces and mansions, this complex, is one of the most 

splendorous structures in the world. With seven different parks 
and gardens of European style adding to the effulgence of the 

palace, the 64 fountains at the front of the palace and  the great 
fountain adorned with gold foil covered 255 bronze statues, it is 
an imitable landscape gardening. The whole complex gives you 

the feeling of being in heaven rather than earth. 
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Kentin kalbi konumundaki ana 
cadde Nevski Prospekt mutlaka 

görülecekler arasında. Dökülen Kan 
Kilisesi’nden Kazan Katedrali’ne 

kadar pek çok önemli yapı burada. 
Caddenin sonunda ise sizi Aziz Isaac 

Meydanı karşılıyor. 

Kuzeyin Venedik’i olarak bilinen 
Petersburg’da, şehri kanalların 

üzerinde, bir gezi teknesinde görmek 
oldukça etkileyici. Hermitage 

Müzesi’nin denize yakın kıyısından 
başlayan bir tekne turunu tercih 

ettiğinizde önemli yapıları denizden 
görme imkânı yakalayabilirsiniz.

Dışarısı ne kadar soğuk olursa 
olsun dünyanın en gelişmiş metro 
ağlarından birine sahip bir ülkede 
olduğunuzu unutmayın. Taksileri 
unutun ve gideceğiniz yer için St. 
Petersburg’un dehlizlerine inin. 

Bir edebiyatseverseniz, “Dostoyevski 
Yürüyüş Yolu” ile ünlü yazarın St. 
Petersburg’unda dolaşabilirsiniz. 
Dostoyevski Müzesi ya da Puşkin 
Müzesi de edebiyatseverler için 

kentteki güzel duraklardan. 

MUST SEES  
Nevski Prospekt, the main street 

that is the heart of the city, is a must 
see. Many important structures 

ranging from Church of the Saviour 
on Spilled Blood to Kazan Cathedral 
are all here. At the end of the street, 

St. Isaac Square greets you. 

In Petersburg, deemed to be the 
Venice of the north, it is quite 

impressive to see the city by taking a 
boat tour. When you prefer to take a 
boat tour that starts from the shore 
of the Hermitage Museum close to 
the sea, you can get the chance to 
see the important structures from 

the sea.

However cold the city might be, do 
not forget that you are in a country 

which features one of the most 
developed subway networks of the 

world. Forget about the taxis and get 
down to the bowels of St. Petersburg 

to get to where you want to go. 

If you are a literature lover, by taking 
the “Walking Tour of Dostoyevski’s 
St. Petersburg” you can stroll in his 
Petersburg. Dostoyevski Museum 
or Pushkin Museum are also good 

stops for literature lovers.

Çorbaların, Rus mantısının ve Boeufstrogonof ile balık 
çeşitlerinin tüketildiği St. Petersburg mutfağı, proteine 
dayalı bir çeşitliliğe sahip. Soğuk iklimi nedeniyle sebze 

ve meyvelerin yetişmemesi, sebzenin yemeklerin 
içinde değil de yanında garnitür olarak sunulmasına 

yol açmış. Pancar, lahana, havuç, soğan ve incik etiyle 
yapılan “Borsch Çorbası” mutfağın her daim demirbaşı 
olmuş. Lahanalı ve balıklı çorba “Shchi” ile domatesle 

hazırlanan balık çorbası “Ucha” da diğer sevilen 
lezzetler arasında. Havyar, lakerda ve Rus yumurtası 

(Faberge) hemen her öğünde tüketilen yemekler 
arasında. Rus mantısı “Pelmeni”, Boeufstrogonof ve 

bizdeki şiş kebaba benzeyen Şaşlık Kebabı da mutfağın 
vazgeçilmezlerinden. 

Chekhov: Rus klasikleri örnek alınarak dizayn edilen 
Chekhov, Rusların ünlü yemekleriyle tanışmak için 
birebir. Dereotlu patates ve tatlı pırasalarla servis 

edilen güzel balıklar ve strogonof tarzında pişirilen 
etleri tercih edebilirsiniz. 

Severyanin: Kuzey Rus mutfağı ağırlıklı mönüsüyle 
dikkat çeken mekânın dekorasyonu size kendinizi 

birkaç yüzyıl öncesinde hissettirebilir. İsmini ünlü yazar 
Igor Severyanin’den alan restoranda yemek şölenine 

mekânın ünlü mantar çorbasıyla başlayabilirsiniz. 

Gogol: İsmini ünlü yazardan alan mekânın mönüsü 
de yazarın kitaplarındaki yemeklere göre hazırlanmış. 

Bu nedenle hepsi geleneksel… Küçük ve sıcak 
atmosferini sevebileceğiniz mekânın Kiev Tavuğu’nu 

deneyebilirsiniz. 

WHERE TO EAT, WHAT?
The cuisine of St. Petersburg in which various soups, 

Russian dumplings, Boeufstrogonof and various 
fish are consumed, offers a variety based on protein. 
Since vegetables and fruits cannot grow in this cold 

climate, they are served as a side dish instead of being 
incorporated into the meals. The ‘Borsch Soup’ prepared 

with beetroot, cabbage, carrot, onion and shank meat has 
been a fixed asset of the culinary culture. The cabbage 
and fish soup ‘Shchi’, and ‘Ucha’, a fish soup prepared 
with tomatoes are among favoured recipes. Caviare, 

salted bonito and Russian eggs (Faberge) are among the 
recipes that are consumed in almost every meal. Russian 
dumplings ‘Pelmeni’, Boeufstrogonof and Şaşlık Kebab, 
one that is similar to our Shish kebab, are essentials of 

the cuisine. 

Chekhov: Designed by taking the Russian classics 
as examples, Chekhov is the place to get to know the 
famous Russian dishes. You can prefer beautiful fish 

served with potatoes with dill and sweet leek, and 
stroganoff style cooked meat dishes. 

Severyanin: The decoration of the restaurant, which 
draws attention with its menu of heavy Northern Russian 
influence, can make you feel that you are a few centuries 
in the past. You can start the culinary feat you will have 
in this restaurant named after the famous author Igor 

Severyanin, with its famous mushroom soup. 

Gogol: The menu of the eponymous restaurant, named 
after the famous author, is prepared according to the 
dishes in the author’s books. That is why all of them 
are traditional… In this restaurant, whose small and 

cozy atmosphere you may find appealing, you may try 
Chicken Kiev. 
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Akdeniz’in  

 YAZI / TEXT:  DENİZ YILMAN AKMAN 

A MEDITERRANEAN 
HAVEN     

SEYAHAT /  Travel

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
DALAMAN’a, haftanın HER günü her şey dâhil 
189,99 TL’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to DALAMAN from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights;  
all-inclusive prices start at 189,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan DALAMAN’a, 
vergi ve ek ücretler hariç 
3000 BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

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

3000 
BOLPUAN
BOLPOINTS

*Vergi, havalimanı check-in bedeli ve hizmet bedelini içerir. / The tax includes the airport check-in and service fees.
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Ktrekking

trekking
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The Pearl of the Mediterranean 



46 PEGASUS _
 

SEYAHAT /  Travel

46 PEGASUS _
 



_ 
PEGASUS    47_ 
PEGASUS    47



48 PEGASUS _
 

SEYAHAT /  Travel



_ 
PEGASUS    49

Kaş, her zevke hitap edecek 
bir çeşitliliğe sahip. Dudu 
Mutfak’ta bir sabah kuş 
sesleri eşliğinde edilen 

kahvaltı, bir Kaş klasiği olan 
Ruhi Bey Meyhanesi’nin 

balıkları ve mezeleri, Zaika’nın 
bahçesinde yenilen ocakbaşı 

lezzetleri ve yemeğin 
sonunda söylemeyi es 

geçmediğim dondurmalı 
kuru incir tatlısı ve de Pell’s’in 

avlusunda içilen harika 
kokteyller, buradan her 

açıdan mutlu ayrılacağınızın 
garantisi. 

Kaş presides over leisures 
to suit all tastes. With a 

breakfast accompanied by 
the twitter of morning birds 

at Dudu Mutfak, fish and 
mezes at Kaş’ famous Ruhi 

Bey Meyhanesi, delicious 
fried meat dishes in the 
Zaika garden, and, after 
dinner, an ice cream and 

dried fig dessert, amazing 
cocktails in the Pell’s 

courtyard, culinary joy is 
guaranteed. 
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan  
İZMİR’e, haftanın HER günü her şey dâhil  
189,99 TL’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to İZMİR from İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport with Pegasus’ DAILY flights; all-inclusive  
prices start at 189,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan İZMİR’e, 
vergi ve ek ücretler hariç 
3000 BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

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

3000 
BOLPUAN
BOLPOINTS

*Vergi, havalimanı check-in bedeli ve hizmet bedelini içerir. / The tax includes the airport check-in and service fees.

Located in the Selcuk district of Izmir, Ephesus is one of the 
most famous cities of the Ancient World. The city which was 
arranged according to the grid plan in the Hellenistic era, 

star has risen. Today, little remains of the Temple of Artemis 
(Artemision), which used to draw to itself visitors from all over 

one of the seven wonders of the Ancient World.

Among the must see structures in the city of Ephesus, which 

Terrace houses adorned with frescoes and mosaics, where 
merchants and religious men used to reside, and the Temple of 
Hadrian, which make references to the foundation of the city 
with its friezes. In the Selçuk Ephesus Museum, which mostly 

JOURNEY TO THE CENTRE  
OF HISTORY: EPHESUS  

(Artemision

Tarihin Merkezine 
Yolculuk: EFES
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Efes Antik Kenti, 2015 yılında UNESCO 
Dünya Mirası Listesi’ne alındı.

Ephesus Ancient City was added to the 
UNESCO World Heritage List in 2015.
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lifestyle
TIPS FOR A BETTER LIVING

“STORIES ARE MY ONLY ASSET IN LIFE”

 FOTOĞRAF/PHOTOGRAPH:  MUHSİN AKGÜN
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“Stories are my only asset in life”

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: MÜJDE IŞIL

Kendi senaryolarını filme çeken yönetmen olmak hem zor hem 
de ayrıcalıklı bir özellik. Siz bunun üzerine kitap yazarlığını da 
ekliyorsunuz. Yazmak hayatınızda nasıl bir yer tutuyor? Nelerden 
besleniyorsunuz?

Being a director who shoots his own scripts is both a difficult and 
privileged pursuit. You are adding authorship on top of that. What sort 
of a place does writing have in your life? What nurtures you?
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“Amerikan Güzeli”, “Aşkın Alfabesi”, “Kuyruk”, “Işık Gölge 
Oyunları” ve “Bana Göre Kıyamet” adlı beş kitaptan sonra 
ilk kez bir çocuk kitabına imza attınız. Bu süreç nasıl gelişti, 
çocuk kitabı yazmak uzun zamandır aklınızda var mıydı? 

“Ada ile Böcü” bir vapur yolculuğunda geçiyor. Kitabın 
girişinde İstanbul’da en sevdiğiniz yerlerin vapurlar 
olduğu yazılı. Küçük Ada’da sizi yansıtan neler var?  

After five books namely Amerikan Güzeli, Aşkın Alfabesi, 
Kuyruk, Işık Gölge Oyunları and Bana Göre Kıyamet you 
are writing a children’s book for the first time. How did 
this process develop, were you thinking about writing a 
children’s book for a long time? 

“Ada ile Böcü”s plot has a ferry journey as the backdrop. 
At the prologue of the book, you state that the place 
you love the best in Istanbul is being on board of ferries. 
Which parts of Little Ada can you identify with?      

 FOTOĞRAF / PHOTOGRAPH: MUHSİN AKGÜN
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Vapur yolculuğunda türlü türlü hayvanların olduğunu 
okuyoruz. Hepsi de çiftler halinde. Nuh’un Gemisi 
vurgusundan söz etmek mümkün mü? 

Çocukların genelde öcülerden korkutularak 
büyütülmesine karşın bu kitapta öcü ile barışık 
bir çocuk görüyoruz. Hikâyeyi bu temel üzerine 
kurmanızın amacı neydi?

Kitaptaki çizimler de size ait. Sanat evreninizde 
resim önemli bir yer tutuyor. Resim yapmak yazıyı mı 
tamamlıyor, farklı bir ifade tarzı mı sizin için?  

We see that there are all sorts of animals on board of the 
ferry. And they are all in couples. Is there a hint at Noah’s 
Ark? 

Despite the fact that children are brought up to be afraid of 
the bugaboo, in this book we see a child that is at peace with 
them. What was the purpose of basing the story on this?

You have also illustrated the book. Painting is an 
important part of your universe of art. Does painting 
complete writing, or is it a different form of expression?
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Çocuk kitabı yazmanın, yetişkinlere yönelik kitap 
yazmaktan farkını nasıl tanımlarsınız? Neleri 
önceliklendirmek gerekiyor ve siz nasıl bir yöntem 
izlediniz?

Can you define what difference there is between writing 
a book for children and adults? What should you 
prioritise and what sort of a method did you follow?

Will you continue to write children’s books?

Do you have new projects after ‘Love, Spells and All 
That’ which got awards in festivals in Turkey and 
abroad?  

Since the pandemic started, you’ve been in Glasgow. 
You are sharing your photos over social media often 
but can we hear it out from you too... What sort of a 
city is it, in what ways it is different from those other 
world cities you’ve visited? 

Lifestyle
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Çocuk kitabı yazmaya devam edecek misiniz?

Yerli ve yabancı festivallerden büyük ödüllerle 
dönen “Aşk, Büyü vs.”den sonra yeni projeler var mı 
gündeminizde?  

Pandemi başladığından beri bu süreci Glasgow’da 
geçirdiniz. Sosyal medyada sık sık fotoğraflarını 
paylaşıyorsunuz ama Glasgow’u bir de sizden 
dinlesek... Nasıl bir şehir, gezdiğiniz diğer dünya 
şehirlerinden farkları neler? 



Your horoscope for AUGUST says that...

İşlerinizin ve mesleki konulardaki 
mücadelenizin yoğun olacağı bir ay sizi 
bekliyor. Yeni bir işe ya da göreve başlama 
ihtimaliniz olabilir. İş birliği yapmanız gereken 
kişiler, işinizi kolaylaştırmak konusunda çok 
hevesli olmayabilir. Eve ve işe yetişme telaşınız, 
eşiniz tarafından arzuladığınız desteği 
görmeyebilir. Esnek olmanız şart. 22 Ağustos 
dolunayı döneminde de aile düzeniniz ve özel 
yaşamınız ile ilgili işleri kolaylaştıracak bazı 
çözümler üretebilirsiniz.

A month in which your work and your struggle 
in professional matters will be intense is 
awaiting you. You may start a new job or task. 
The people you need to collaborate with may 
not be very enthusiastic about making your job 
easier. Your rush to get home and work may 
not receive the support you desire from your 
spouse. You have to be flexible. During the full 
moon of August 22, you can come 
up with some solutions that will 
make things easier for your 
family and private life.

AKREP I SCORPIO

Ağustos ayında iletişim 
konusu, sizin en çok 
zorlandığınız şey olacak. Özellikle yakın 
çevrenizdeki ve her zaman anlaştığınız 
insanlar bu kez ikna edilmesi zor ve 
uzlaşmak konusunda sizi yoran kişiler olacak. 
Karar mekanizmaları da ağır işleyecek. 
8 Ağustos yeniayı, yanılgı payı içeren, 
özellikle de aile içi kırgınlık riski barındıran 
bazı gelişmeleri tetikleyebilir. 22 Ağustos 
dolunayı size, daha önce niyet edip de bir 
türlü somutlaştıramadığınız bazı şeylere dair 
kararlar aldırabilir.

In August, you will go out of your depth to 
communicate. Especially those people in your 
close circle and those you always get along 
with will be hard to convince, and will exhaust 
you in coming to an agreement. Decision 
making mechanisms will also slow down. 
The new moon on 8 August can trigger some 
developments that bear the risk of resentment 
within the family with a margin of error. The 
full moon on 22 August may lead you to take 
decisions that you have intended to take but 
could not materialise before.

GEMINI

Çıkacağınız bir seyahat 
ya da yapacağınız bir 
taşınma planı hayatınızı 
hareketlendirecek. Yeni 
ufuklara yelken açma 
ve farklı bir şeylerle 
uğraşma ihtiyacınıza ulaşmak için öncesinde 
yapılacaklar listesini tamamlamanız 
gerekebilir. Hesapta olmayan aksilikler ya da 
ani gelişmeler nedeniyle engelli parkurdaymış 
gibi hissedebilirsiniz. 22 Ağustos dolunayı 
döneminde işleriniz daha da yoğunlaşacak ama 
parkurları aşmaya vesile olacak kestirme yollar 
da belirecek.

A journey you will set out on or a plan to move 
can set you in motion. You will have to put a 
check mark to the things on your to-do-list 
before you set sail to new horizons or deal with 
something else. You may feel you are running 
a hurdle-race due to unexpected setbacks or 
sudden developments. You will be more busy 
during the full moon on 22 August but shortcuts 
that will lead you to overcome the hurdles will 
also appear.

YAY I SAGITTARIUS
Bu ay, kalabalıkların 
içinde ve başkalarıyla 
birlikte hareket 
etmeniz gereken 
ortak iş ve uğraşlar 
gündeminizde 
olacak. Sosyal çevre 
değişikliği ya da ekip 
çalışmalarında yeni düzenler gündeme gelebilir. 
8 Ağustos yeniayı da bu açıdan etki edecek. 
22 Ağustos dolunayı döneminde çocuklar ile 
ilgili bazı kararlar ya da sonuçlar alabilirsiniz. 
Aşk hayatınızda da bir hareketlenme 
yaşayabilirsiniz.

This month, joint ventures and businesses that 
will require you to take joint action with others 
will be high on your agenda. New arrangements 
regarding a change in your social circle and 
team work might come up. The new moon on 8 
August will have that effect. You may take some 
decisions or get some results during the full 
moon on 22 August. Your love life may also be 
stirred up.

LIBRA

Ayın başında özel hayatınız ve sosyal çevreniz 
arasında kalabilirsiniz. Etrafınızda sözlerinizi 
ulaştırmakta zorlandığınız insanlar olacak. Birden 
ortaya çıkan harcama kalemleri gerginlik yaratabilir. 
8 Ağustos yeniayı, ölçüsüz riskler alabileceğiniz 
bazı ilişkiler ve finansal kararlar açısından tetikleyici 
olacak. Farklı iş durumları ve tekliflerin beraberinde 
getireceği finansal çözümler size iyi gelebilir. 22 
Ağustos dolunayı pek çok açıdan toparlayıcı olacak.

At the start of the month, you may feel caught 
in the middle of your private life and social 
circle. There will be people around you that are 
not easy to communicate with. The unexpected 
expenditure items that come up may lead to 
tension. The new moon on 8 August, can trigger 
daring risks in terms of some relationships and 
financial decisions. Financial solutions that might 
be brought upon by various new work situations 
and offers can be good for you. The full moon on 
22 August will clear things up.

KOÇ I ARIES

TAURUS
Ev ve aile yaşamınızda yapılacak düzenlemeler 
ve buna bağlı konuşmalar, ayın ilk günlerinde 
sizi biraz yorabilir. Üzerinizdeki baskılar ve ağır 
mesuliyetler sizi isyan noktasına taşıyabilir. 8 
Ağustos yeniayı da bu riskleri ve özellikle aile 
içindeki karışıklıkları işaret ediyor. 22 Ağustos 
dolunayı döneminde hayatınızı kolaylaştıracak 
çözümleri hızlıca üretebilirsiniz. Çocuklar 
konusunda da sürpriz haberler ve gelişmeler söz 
konusu olabilir.

The arrangements of your home and family 
life, and talk related to them may exhaust you 
at the start of the month. The pressure on you 
and your responsibilities may lead you to bristle 
up. The new moon on 8 August signals discord 
within the family. During the full moon on 22 
August, you can swiftly create the solutions that 
will ease your life. Surprising 
news and developments 
regarding children might be on 
the agenda.
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Sağlığınız, genel olarak buna hizmet eden 
alışkanlıklarınız ve yaşam düzeniniz bu ay 
gündeminizi meşgul edecek. İşleriniz ve 
günlük sorumluluklarınız bazı revizyonlar 
gerektiriyor ama bunları zorla ya da birilerine 
rağmen yapmak sizi zorlayacak. İkili ilişkilerde 
bazı yanlış anlamalar sizi üzebilir. Bu nedenle 
net olmaya gayret edin. İçinize atmak yerine 
samimiyetle ifade etmek, her şeyin ilacı olacak.

This month, your health, and your habits and 
schedules which serve to that will be on your 
agenda. Your work and daily chores may require 
some revisions but doing these through gritted 
teeth or in spite of others will be compelling. 
Some misunderstandings in one-to-one 
relationships may upset you. For that reason try 
to be clear. Sincerely expressing yourself instead 

of bottling it up will be the 
cure for all.

CAPRICORN PISCES
Bu ay en çok konuşulacak konuların merkezinde 
ve hedefinde hep para olacak. Önünüzü görmek, 
yol haritası belirlemek ve planlama yapmak 
istiyorsunuz. Ancak para konusunda ya var 
olanın yetersizliği ya da yeni ve sizi sıkıştıran 
ihtiyaçlar yorucu olacak. Çocuk ile ilgili bir 
harcama için planlı hareket etmeniz gerekecek. 
22 Ağustos dolunayı döneminde sizi düşündüren 
finansal sorunlara çözüm üretme şansı 
bulacaksınız. Birinden alacağınız bir rehberlik ya 
da uzak bir tanıdıktan gelecek bir fırsat sizi ve 
hedeflerinizi hızlandırabilir.

The issues that will be discussed this month 
the most will revolve around money. You want 
to plan ahead in order to see ahead and to 
determine a road map. However, in terms of 
money either lack of it or pressing needs will 
exhaust you. You will have to be tactful with 
regards to an expenditure related to children. 
During the full moon on 22 August, you will get 
the chance to create solutions for the financial 
problems you brood over. A guidance you will 
get from someone 
or an opportunity 
that will come from 
an acquaintance can 
accelerate you and your 
goals.

İkili ilişkiler, anlaşmalar, evliliğiniz ve eşiniz 
ile ilgili konular, bu ay ana gündem 
maddeleriniz olacak. Eğer iş birliği 
yapmakta zorlandığınız durumlarla 
karşılaşırsanız esneklik göstermediğiniz 
noktalara bakın. Belki de olayları yönetirken 
kullandığınız bakış açısını değiştirmeniz 
gerekebilir. 22 Ağustos dolunayı burcunuzda 
gerçekleşecek. Uzun vadeli, özellikle de mali 
konularda önünüzü görme fırsatı verecek 
karar ve sonuçlar gündeme gelebilir.

Issues related to your one-to-one 
relationships, agreements, your marital 
life and spouse will be the main item on 
your agenda this month. If you come by 
situations in which you find it hard to 
cooperate, look at the issues you cannot 
display flexibility for. You may have to 
change your management slant. The full 
moon on 22 August will be in your sign. 
Long term decisions and results which may 
lead you to see ahead in finances can come 
to the fore.

KOVA I AQUARIUS

Sizi meşgul eden bir şeyler ve hesap kitap işleri 
sebebiyle hem zihinsel hem de fiziksel açıdan 
yorulma eğilimindesiniz. İşlerin yoğunluğu ve 
bunun yanında tedbirli ve organize olmanız 
gereken planlar sizi gerginleştirebilir. Sağlık 
açısından da dikkatli olmanızda fayda var. 
22 Ağustos dolunayı da günlük rutinler ve 
düzeniniz açısından inisiyatif alacağınızı 
gösteriyor.

You have a tendency to get physically and 
mentally worn down due to looking 
into your finances and things that 
keep you busy. The hectic tempo 
at work and plans that may 
require you to be cautious and 
organised, can tense you up. You 
should be cautious with regards 
to your health. The full moon on 
22 August shows that you will be taking 
initiative with regards to your daily routines and 
ordinance.

VIRGO
Ayın büyük kısmında ana gündem maddeniz 
para ve bununla bağlantılı gelişmeler ile kararlar 
olacak. Bütçe hesaplamalarının yoğun olduğu 
günlerden geçiyorsunuz. Hatta finansal açıdan 
bazı radikal kararlar almanız bile mümkün. 
Özellikle 8 Ağustos yeniayı bu açıdan tetikleyici 
olacak. 22 Ağustos dolunayı da kararlar 
ve girişimler konusunda size eşlik edecek 
kişilerden gelecek beklenmedik destekleri işaret 
ediyor.

The main item on your agenda will be money 
and decisions and developments in relation 
to that in a large part of the month. Budget 
calculations will fell like you have several balls in 
the air. You may also have to take some radical 
decisions in terms of finances. The new moon 
on 8 August will be triggering in that sense. The 
full moon on 22 August indicates unexpected 
support from people who will accompany you 
in taking decisions and 
making ventures.

YENGEÇ I CANCER

Bu ay kendinizi ispat için ve isteklerinizi, 
potansiyelinizi ifade etme adına yoğun bir çabanız 
olacak. 8 Ağustos yeniayı burcunuzda olacak 
ve size, beklettiğiniz kararları harekete geçirme 
fırsatı verecek. Ancak maddi konularda tedbirli 
olmanız şart. 22 Ağustos dolunayı döneminde 
zaten bu açıdan çok daha fazla seçeneğiniz ve 
çözümünüz olacak. Bu ay iş ve para konusu hem 
hareketlenme potansiyelini hem de istikrar bozan 
hızlı gelişmelerin riskini barındırıyor.

This month, you will spend great effort to express 
yourself, your wishes and potential. The new moon 
on 8 August will be in your sign and will give you 
the chance to take action regarding decisions you 
have shelved. But you have to be cautious with 
regards to financial matters. When 22 August 
full moon comes, you will have a lot of options 
and solutions in that regard. This month bears 
not only the potential of developments but also 
the risk of fast destabilising developments with 
regards to work and money.

 LEO
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WE HAVE LOST A DOYEN...
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“

WE H AVE  L OST A D OYEN.. .
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PE GASUS L AUNCHE S FLIGHTS TO  
ST.  PETER SBURG AND MAKHACHKAL A

St. Petersburg

Mahaçkale/ Makhachkala
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PEGASUS EXPRESS BAGGAGE 
NOW ACCESSIBLE ON GUESTS’ 
OWN DEVICES
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Hayata geçirdiği programlarla her zaman gençlerin yanında 
olan Esas Sosyal, gençlik ve istihdam konusunda kolektif etki 
yaratmaya devam ediyor. 

Esas Holding’in sosyal yatırım birimi Esas Sosyal; sürdürülebilir ve ölçülebilir 
sosyal yatırımlar yaparak ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. 
Gençlik ve istihdam alanına odaklanan Esas Sosyal, geliştirdiği programlarla az 
bilinen devlet üniversitelerinden mezun gençlerin okuldan işe geçiş süreçlerinde 
karşılaştıkları fırsat eşitsizliklerine çözüm modelleri sunuyor. Sayın Şevket 
Sabancı vizyonuyla 2016 yılında başlatılan İlk Fırsat Programı ile gençlere 
STK’larda 12 ay tam zamanlı ve maaşlı çalışma fırsatı ve 21. yüzyıl becerilerini 
geliştirme olanağı sağlayan Esas Sosyal,  Sayın Hayırlı Sabancı desteğiyle 2021 
yılında başlayan İngilizce Fırsatım Programı ile de gençlere daha üniversitede 
okurken İngilizce eğitimi sunarak, iş görüşmelerinde karşılarına çıkan yabancı dil 
yetkinlik engellerini ortadan kaldırmayı hedefliyor.  

2016 yılından beri başarıyla yürütülen İlk Fırsat Programı’na ilgi her geçen 
yıl artıyor. Bugüne kadar 20.000’i aşkın başvuru alan İlk Fırsat Programı’na 
2021 yılında 80 şehirdeki 118 farklı üniversiteden 3.844 başvuru yapıldı. 
Değerlendirmeler sonucunda 50 yeni mezun gencin kabul edileceği programın 
yeni dönemi Eylül 2021’de başlayacak.

İlk Fırsat Programı’na katılan gençler, sivil toplum kuruluşlarında (STK), 
özel sektörde de karşılığı olan kurumsal iletişim, finans ve muhasebe, insan 
kaynakları, idari işler, satın alma, bilgi teknolojileri ve kaynak geliştirme/
iş geliştirme gibi birimlerinde 12 ay boyunca tam zamanlı ve maaşlı olarak 
çalışarak ilk iş deneyimlerini kazanıyor. Program katılımcılarının maaşları, Esas 
Sosyal ve Esas Sosyal’in vizyonunu paylaşarak gençlere destek olmak isteyen 
kurumlar tarafından karşılanıyor.

Eğitimin sürekliliğine ve gelişen dünya ihtiyaçları doğrultusunda yetkinliklerin 
güçlendirilmesine inanan Esas Sosyal, İlk Fırsat Akademisi kapsamında program 
katılımcılarına 250 saatten fazla eğitim ve gelişim desteği de sağlıyor. İngilizce 
eğitiminin yanı sıra Dünya Ekonomik Forumu’nun 21. yüzyıl becerileri olarak 
adlandırdığı alanlarda pek çok eğitime katılan gençler, aynı zamanda önemli 
kurumların yöneticilerinden mentorluk desteği de alıyorlar. Gençler hem STK’larda 
iş deneyimi kazanıyor, hem de Akademi kapsamında gerçekleşen prova mülakatlar, 
söyleşiler vb. etkinliklerde alanında uzman kişilerin engin bilgilerinden yararlanıp 
geleceğe ve iş dünyasına hazır olarak programı tamamlıyorlar.

Esas Sosyal, 2021 yılında Sayın Hayırlı Sabancı desteğiyle hayata geçirdiği İngilizce 
Fırsatım Programı ile de az bilinen devlet üniversitelerinde okuyan gençlerin 
okuldan işe geçiş süreçlerinde en çok eksikliğini hissettikleri konulardan biri 
olan İngilizce eğitimine odaklanıyor. İlk yılında 46 ilde yer alan 54 üniversiteden 
toplam 6.500 başvuru alan program kapsamında gençlerin, 12 ay süresince 3 
kur online sınıflarda İngilizce eğitimi almaları amaçlanıyor. İngilizce Fırsatım, 
bir dil programı olmanın ötesinde öğrencilere okuldan işe geçiş süreçlerini 
kolaylaştıracak eğitimler ve İngilizce CV hazırlama, bire bir İngilizce mülakat 
koçluğu gibi deneyimler sunan kompakt bir kişisel gelişim programı olma özelliğini 
de taşıyor. İngilizce Fırsatım Programı’nda eğitim gören gençler ilk kurun ardından 
hız kesmeden 2. kura başlıyor. Program kapsamında eğitim alan gençlerin 3 kurun 
sonunda orta seviyede İngilizce yetkinliğine sahip olmaları öngörülüyor.

Gençlik ve istihdam alanında İlk Fırsat ve İngilizce Fırsatım Programlarını hayata 
geçiren Esas Sosyal’in, aralarında kurumsal ve ayni destekçiler, katılımcılar, 
mentorlar, mezunlar, STK yöneticileri, İnsan Kaynakları profesyonelleri ve 
eğitmenlerin de yer aldığı 2000 kişiyi aşan büyük bir ekosistemi bulunuyor. 
Bu ekosistemle daha da güçlenen, kümülatif sosyal fayda yaratma yolunda 
çalışmalarını sürdüren Esas Sosyal, üniversite mezunlarının istihdama erişiminde 
fırsat eşitliği yaratmak amacıyla farkındalık ve kamuoyu yaratmayı hedefliyor. Aynı 
zamanda, gençlerin kendinden emin, donanımlı, sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş, 
araştırmacı ve aktif bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

E SAS SOSYAL D OE SN ’ T SL OW D OWN
Always supporting the young people with the programs it has 
brought to life, Esas Sosyal continues to create a collective 
impact on the issues of youth and employment. 

The social investment unit of Esas Holding, Esas Sosyal aims to contribute to 
the development of our country by making sustainable and measurable social 
investments. Focusing on the areas of youth and employment, with the programs 
it has developed, Esas Sosyal provides solution models for the inequality of 
opportunity faced by the new graduates of lesser known state universities in 
transitioning from school to work. Launched by Esas Sosyal in 2016 with the vision 
of Mr. Şevket Sabancı, the First Chance Program provides the youth the chance to 
work full time in NGOs for a whole year with wages and develop 21st century skills. 
English Chance Program launched in 2021 with the support of Mrs. Hayırlı Sabancı, 
aims to eliminate the foreign language competency barrier for the young people, 
who are studying in the university.  

The interest shown in the First Chance Program which has been successfully 
executed since 2016 increases every year. In 2021, 3844 applications from 118 
different universities in 80 cities were submitted to the First Chance Program 
which received more than 20.000 applications up to this day. As a result of the 
evaluations, 50 new graduates will be accepted and the new cohort of the program 
will start in September 2021.

The young people participating in the First Chance Program get their first work 
experience in NGOs working for a whole year, full time and with wages in departments 
which are also available in the private sector, such as corporate relations, finance and 
accounting, human resources, administrative affairs, procurement, IT and resource/
business development. The salaries of the program participants  are paid by Esas 
Sosyal and corporate sponsors who share the vision of Esas Sosyal. 

Esas Sosyal, which believes in the continuity of education and strengthening 
competencies in line with the requirements of a developing world, provides training 
and development support for more than 250 hours with the First Chance Academy. 
Besides English, young people take part in many training sessions referred to by 
the World Economic Forum as 21st century skills. Also, the executives of prominent 
institutions provide support to the students as mentors and in development of their 
interview skills. These young people who gain work experience in NGOs, make use 
of the profound knowledge of experts in their field with additional mock interviews, 
talks etc., completing the program as individuals ready for the future and the 
business world.

Brought to life in 2021 with the support of Hayırlı Sabancı, English Chance Program 
focuses on English education for young students at state universities lesser known 
by employers, an issue they feel the lack of while joining the workforce. The aim of 
the program, which received 6500 applications from 54 universities in 46 provinces 
in its initial year, is to provide 3 online English courses throughout the year. Beyond 
being an English course, English Chance is a compact personal development program 
which provides training courses for students to facilitate their transition to work after 
graduation, and experiences like English CV Preparation, and one- on-one interview 
coaching in English. The young people training in English Chance Program start the 
second course without slowing down. The young people who receive training within 
the scope of the program are expected to have at least an intermediate level of 
competency in English at the end of the third course.

Esas Sosyal, which launched “First Chance” and “English Chance” programs in 
the fields of youth and employment, developed a large ecosystem comprised of 
more than 2000 people including corporate sponsors and those contributing in 
kind, participants, mentors, graduates, NGO executives, HR professionals and 
trainers within the framework of these programs. Gaining more strength with this 
ecosystem and working towards creating cumulative social benefit, Esas Sosyal 
aims to raise awareness and form public opinion to create equality of opportunity  
for university graduates in accessing employment. It also aims to contribute to 
bringing up self-assured, well-equipped, inquisitive and active individuals who have 
developed a sense of social responsibility.
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LIQUIDS SUBJECT TO 
RESTRICTIONS:

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

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

 Shaving foams, deodorants, all pastes 
including toothpaste

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

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

approximately 20x20 cm in size.

APPLICATION: 
Each passenger may carry one transparent 
plastic bag.

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

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

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

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

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

their bags. 

EXCEPTIONS:
 Exceptions will be made for special 

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

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

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

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

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

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

ürünleri bulundurabilir.

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

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

sıvı miktarına bakılmaksızın geçirilmesine 
müsaade edilmez.

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

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

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

sağlayacaktır.

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

Regulation for Liquids Carried in Hand Baggage

Hava yolu ile seyahat edecek 

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

restrictions may be carried in hold 
baggage in accordance with the 

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

Regulation for Liquid Transportation
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Regulation for Liquid Transportation

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

Regulation For Olive Oil, Molasses 
and Honey Transportation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 LT 5 LT

5 LT
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Welcome on Board! 

aircraft may have to divert and make an unscheduled landing 

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

 

or any other tobacco 
products during 

others to 

Behave in a safe and 

verbal or physical 

Respect your crew members 

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

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

Important Reminders for Our Guests
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Important Reminders for Our Guests

 Tehdit

 kullanma

civil aircraft 

 Refusing to follow crew instructions 

 Tampering with smoke detectors 

 of the flight

alcohol which was not provided by crew 

Removing or damaging safety or emergency 
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1

1

2

2

3

3

Go to the departure waiting 
room upstairs without 

Pasaport 

Go through passport 

transfer counter before 

Go to the departure waiting 
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1 2 3

1 2 3 4

transfer counter before going 

Go to the departure 

Pasaport 

Go through passport Go to the departure waiting 
room upstairs without 

Go through domestic 

DUTY
FREE
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... 

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

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