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MERHABA 2021!  

Değerli Misafirlerimiz,
Zorluklarla geçen bir yılın ardından, nihayet yepyeni bir yıla merhaba demeye 
hazırlanıyoruz. Pandemi, bu yıl şüphesiz en büyük gündem maddelerimizden biriydi. 
Pegasus Hava Yolları olarak, sürecin ilk günlerinden itibaren ulusal ve uluslararası 
otoritelerle iletişim halinde bulunarak gelişmeleri yakından takip ettik. Her gün binlerce 
misafirimizi taşımanın verdiği sorumlulukla, üzerimize düşen görevleri eksiksiz 
yerine getirdik. Aldığımız ekstra hijyen önlemlerinin yanı sıra ekiplerimizi önlemler 
ve prosedürler hakkında derinlemesine bilgilendirdik. Onlar da büyük bir hassasiyet, 
profesyonellik ve hakimiyetle bu süreci yönettiler. COVID-19 Havacılık Sağlık Emniyeti 
protokolünü imzalayarak EASA standartlarına uyma sözü verdik. Aldığımız ekstra 
önlemleri titizlikle sürdürüyoruz.

Yaşanan bütün zorluklara rağmen, 2020’de güzel şeyler de oldu. Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği tarafından E-ticarette Güven Damgası’na layık görüldük. Gönüllülük 
esasına dayalı uluslararası bir platform olan ve iklim değişikliğiyle mücadeleye 
odaklanan Karbon Saydamlık Projesi platformuna verdiğimiz rapor çerçevesinde, 2019 
yılında da B skoru alarak 5 yıllık istikrarlı başarımızı koruduk. 

Misafir odaklı hizmet anlayışımız ve dijital dönüşümümüz çerçevesinde, İstanbul 
Sabiha Gökçen Havalimanı ile yapılan ortak çalışmayla iç hatlarda başlattığımız “Yeni 
Çipli Kimlik Kartı ile Seyahat Teknolojisi”ni bir adım öteye taşıdık. Önceden online 
check-in işlemini tamamlamış misafirlerimize mobil barkod/biniş kartı olmadan 
sadece kimlik kartıyla uçağa binme imkânı sunduk. Misafirlerimizin seyahatlerine dair 
tüm sorularını hızlı ve kolay bir şekilde sorabilmeleri ve çözüme ulaştırabilmeleri için 
bot teknolojisini kullanarak 7/24 hizmet veren WhatsApp destek hattımızı kurduk. 
Express Bagaj hizmetimizi İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan sonra İzmir 
Adnan Menderes Havalimanı’nda ve Milas-Bodrum Havalimanı’nda da sunmaya 
başladık.

Yıl boyunca uçuş noktalarımıza yeni destinasyonlar eklemeye devam ettik. İstanbul 
Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yurt içinde Ağrı, yurt dışında Karaçi uçuşlarımızı 
başlattık. Bunlara ek olarak Antalya’dan Moskova’ya direkt uçmaya başladık. Filomuzu 
yeni nesil çevreci motorlara sahip uçaklarla genişletmeye ve gençleştirmeye devam ettik. 
Bu ay içerisinde 2 uçağımızı daha teslim alarak, 2020 yılını toplam 14 yeni uçağı filomuza 
katarak tamamlayacağız. Yıl sonu itibarıyla filomuzda 4,9 yaş ortalamasına sahip toplam 
92 uçağımız yer alacak. 

Türkiye’nin dijital hava yolu olarak; hijyen, düzen ve güvenin öne çıktığı yeni normalde, 
var gücümüzle çalışarak ülkemize, sektörümüze ve siz değerli misafirlerimize hizmet 
etmeye devam edeceğiz.

Yeni Yılınız Kutlu Olsun
2021 yılına merhaba demeye hazırlanırken, başta Pegasus’taki çalışma arkadaşlarım 
olmak üzere tüm sivil havacılık profesyonellerinin 7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık 
Günü’nü yürekten kutlarım. 

2020 yılı tüm dünya için zorlu bir yıl oldu. 2021’in hepimiz için 2020’nin zorluklarını 
unutturacak kadar güzel, şanslı, sağlık dolu ve mutlu bir yıl olmasını dilerim… Yeni yılınız 
kutlu olsun!

Emniyetli, sağlıklı ve iyi uçuşlar dilerim.

HELLO 2021!

Dear Guests,
After a challenging year, we’re finally getting ready to welcome in a brand-new year. The 
pandemic was undoubtedly one of the biggest items on our agenda this year. By being in 
communication with the national and international authorities from the outset, we, as 
Pegasus Airlines, have also been monitoring all developments closely. We have wholly 
fulfilled all our duties in our responsibility for transporting thousands of guests every day.  
In addition to the extra hygiene measures we have implemented, we have been training 
our teams in depth about all the required measures and procedures. They have managed 
this process with great care, professionalism and command. We have also pledged to 
comply with EASA standards by signing the COVID-19 Aviation Health Safety protocol. 
We continue meticulously with all the additional measures we have been taking. 

Despite all the difficulties, good things have also happened in 2020. We were awarded 
an ‘E-commerce Seal of Trust’ by the Union of Chambers and Commodity Exchanges 
of Turkey (TOBB). Within the framework of the report we submitted to the Carbon 
Disclosure Project platform, which is a global disclosure system based on voluntary 
reporting for combating climate change; we have maintained our five years of 
consistent success by receiving a B score in 2019.

As part of our guest-oriented service approach and digital transformation, we have 
taken our joint project “Travel Technology with the New Chip ID Card”, launched for 
domestic flights in partnership with Istanbul Sabiha Gökçen Airport, one step further.  
This means that our guests who have checked in online only need their Chip ID Card 
to board a domestic flight, without needing a mobile barcode or boarding pass. We have 
also launched our 24/7 WhatsApp support line using bot technology so that our guests 
can ask and resolve all their questions about their travels quickly and easily. And after 
Istanbul Sabiha Gökçen Airport, we have additionally introduced our Express Baggage 
service at both Izmir Adnan Menderes and Milas-Bodrum Airports.  

Throughout the year, we have continued to add new destinations to our network. From 
Istanbul Sabiha Gökçen Airport we launched domestic flights to Ağrı and international 
flights to Karachi. We also started direct flights from Antalya to Moscow. We have 
continued to expand and renew our fleet with aircraft fitted with new generation 
environmentally friendly engines. By the end of 2020, we will have added 14 new 
aircraft to our fleet, which includes the two aircraft we are taking delivery of this month, 
bringing our total fleet size to 92 aircraft with an average age of 4.9 years. 

As Turkey’s digital airline, we will continue working tirelessly in the new normal, where 
hygiene, order and trust have come into prominence, to serve you, our valued guests, 
together with our country and industry. 

Happy New Year! 
As we prepare to welcome in 2021, I would like to sincerely wish all civil aviation 
professionals, and in particular my colleagues at Pegasus, a happy International Civil 
Aviation Day for the 7th December.

2020 has been a difficult year for the whole world. I hope that 2021 will be a beautiful, 
lucky, healthy and happy year that will make us forget the challenges of 2020… I wish 
you all a Happy New Year!

Wishing you a safe, healthy and pleasant flight.

GİRİŞ /  Entry
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RADISSON BLU HOTEL, KAYSERI 
Hunat Mah., Sivas Cad., No: 24/A Melikgazi, Kayseri, Turkey

T:  +90 352 315 5000   F: +90 352 315 5050
info.kayseri@radissonblu.com   radissonblu.com/hotel-kayseri

Erciyes kayak merkezi: 20 Dakika
(yürüyerek): 2 Dakika
(yürüyerek): 1 Dakika

Kapadokya: 50 Dakika

CERTIFICATE
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Trend hotwire
TRENDING TOPICS... WORTH SEEING...

A STUNNING COLLECTION 

Dünya Diye Bir Yer
Mamut Art Project Çevrimiçi Platformda

Maziyi Korumak   

A Place Called Earth
Mamut Art Project Goes Online  

Safekeeping the Past
Brown Road Signs

Adelphi ceiling, designed by Robert Adam, made by David Adamson, about 1771, England
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Istanbul Modern presents works of Selma  
Gürbüz, elaborately cultivated with fairytales,  
myths and legends independent of time and  

 
Turkey. The exhibition entitled “Selma  
Gürbüz: A Place Called Earth” makes the 

her unique world of imagination visible. The 
exhibition focuses on the never before 
displayed works of the artist including the 

 
More than one hundred artworks put forth 
by various tools of expression like paintings, 
installations, drawings, video and sculptures 
are on display. Curated by Öykü Özsoy, 
the exhibition can be seen in the Istanbul 

 
until 31 March.  

A PLACE CALLED EARTH  

masallar, mitler, söylencelerle örülü, 

görülebilir.
istanbulmodern.org

 

1- Günlerden Bir Gün, 2019/2020
2- Otoportre, 2004 

3- Birbirimize İyi Bakalım, 2020

1

2 3
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bozluartproject.com

HÂLÂ HAYATTAYIM

 
 

 
 

 

from painter Edvard Munch’s paintings “Self-portrait with the Spanish 
Flu” and “Self-portrait after the Spanish Flu”.  
 
While the concept of “auto-portrait”, one of the themes most frequently 
interpreted by the artists, is questioned, and emphasis is laid on the fact 
that in our day, it is no longer an act in which an artist reveals his own 
face, expression and mood by looking at a mirror as it used to be over the 
centuries, but a brand new way of expression which facilitates new creative 
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Sanatseverler çevrimiçi platform üzerinden Mamut’un 8. edisyonunda 

mamutartproject.com/2020

 
 

platform until the end of the year. Among the artwork on display  

illustration, digital, photography, collage, installation, street art 
and paintings. Art lovers can experience unique interpretations of 
current issues that draw attention from the 8th edition of Mamut  
like the changing world conditions, ecology, in the light of the  
quest for new form and structure, sound perception, and humans 
at the centre of global problems.  

MAMUT ART PROJECT GOES ONLINE   

Yamaç Atan, 2020

Emel Ünlü, 2019 Taylan Türkmen, 2019
Cihan Öncü, 2019 Aleyna Günay, 2019
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held in collaboration with Art 
Everywhere Association  “Come Take 

the analogue photographs taken by 
children. Within the scope of the 

 
and backed by the Art Everywhere 
Association established to present an 
artistic meeting ground for local and 
refugee children living in Mardin, the 
analogue photographs taken 
by children most of which are refugees 
of different ages and ethnicities are 
presented to art lovers. Curated 

COME TAKE A LOOK 
AT IT FROM HERE  

yeni sergisi “Bir de Buradan Bak” 

kalyonkultur.org

 

Şirin, Kobani, 16
Zeynep, Mardin, 12

İbrahim, Kamışlı, 13

_ 
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HYPNOTISING SCULP TURES  

teknikle, pigmented polyorganosiloxan isimli özel bir 

Caddesi’ndeki Anna Laudel Gallery’de görülebilir. 
annalaudel.gallery

A series of sculptures produced by the Berliner artist Anke  
Eilergerhard with a unique technique of her own from a  
special silicone material named pigmented  
polyorganosiloxan and porcelain, is presented to art lovers 

exhibition, which gets its name from a word that means  
 

 
 

Eilergerhard including sculptures, wall reliefs and screen  
 

 

4
2

3

1- Bohemia Porselen/Bohemia 
Porcelan, 2017

2- Porselen/Porcelán, 2017

3- Supercrown Blackberry, 2018
4- Welmar Porselen/Welman 

Porzellan, 2018

Anke Eilergerhard
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üzerinde yer alan, 

mesher.org
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SAFEKEEPING THE PAST 

 
 

th century BC to the  
th  

th anniversary of  
 

 

3

2

4

1- Tabak, Osmanlı, İznik, yak. 1570–1575
Plate, Ottoman, Iznik, c. 1570–1575
2- Sikke, Demir Çağı,  
MÖ 6. yüzyıl Batı Anadolu 
Lydia Coin, Iron Age, 6th century BC 
Western Anatolia, Lydian
3-  İdol, Erken Tunç Çağı,  
MÖ 3. binyıl ortaları 
Idol, Early Bronze Age,  
mid–3rd millennium BC 
4- Topuz, Osmanlı, 17. yüzyıl
Mace, Ottoman, 17th century

1
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its permanent collection, the Victoria & Albert Museum in 
London now presents the extensive selection of artworks from 
its various exhibitions online. It is possible to peruse the online 

books, glass, ceramics, photography, posters and performance 
arts on the website of the museum.   

A STUNNING COLLEC TION  

seçkileri çevrimiçi platformda sanatseverlerin dikkatine 

sitesi üzerinden incelemek mümkün. 
vam.ac.uk/collections

20

a ts o t e webs te o t e useu .
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4

1- Wireless, designed by J. 
K. White, made by E. K. Cole 

Ltd, 1932, Southend-on-
Sea, England

2- Bell cittern (back), by 
Joachim Thielke, about 

1700, Hamburg, Germany

3- Pair of shoes, 1550-1070 
BC, Egypt

4- Maharaja Ranjit Singh’s 
throne, throne chair, made 

by Hafiz Muhammad Multani, 
1805-10, Lahore
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wanderers and authors on our cultural assets marked with brown guide 
posts ranging from archaeological sites to museums, monuments to 

Signs”, are the site directors and excavation teams of many archaeological 

BROWN  ROA D SIG NS

issanat.com.tr

Avec Rent A Car,  
Büyümeye Devam Ediyor

Farklı sektörlerde yatırımı bulunan Paşalı Grubu’nun, Avek Otomotiv’den 
sonra otomobil sektöründeki ikinci yatırımı olan Avec Rent a Car, 
müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda ürün ve hizmetlerini 

geliştirerek büyümeye devam ediyor. 2016 yılından bu yana günlük 
araç kiralama şirketi olarak faaliyet gösteren ve artan, değişen müşteri 
beklentilerine karşılık verebilmek adına hizmet noktalarına her geçen 
gün yenisini ekleyen Avec Rent a Car, Kadıköy Bağdat Caddesi şubesi 

ile ofis sayısını 16’ya çıkardı. Audi Q7, A6, A3 Cabrio, Volkswagen 
Passat, Golf, Polo, Caravelle, Skoda Karoq, Superb ve SEAT Arona gibi 
Doğuş Otomotiv markalarının yanı sıra diğer otomobil markalarını da 
ürün yelpazesine ekleyen Avec, pandemi döneminde uyguladığı hijyen 
önlemleriyle de dikkat çekiyor. Avec Otomotiv, düşük kilometreli araç 

havuzundaki tüm araçlara teslimat öncesinde ve sonrasında Kleentech 
firması aracılığıyla Sağlık Bakanlığı onaylı bir ürün olan “Nano Gümüş 

İyon Bakteri Temizliği” uygulayarak otomobillerdeki virüs ve bakterilere 
karşı altı aya kadar tam koruma önlemi sağlıyor. 

Avec Rent a Car Continues Its Growth  
Paşalı Group has investments in different sectors. Avec Rent a Car, 

which is the second investment of Paşalı Group in the automobile sector 
after Avek Otomotiv, continues to grow by developing its products and 
services in line with customer demands and expectations. Operating 

as a daily car rental company since 2016 and adding new service 
locations to its existing ones in order to respond to increasing and 

changing customer demand, Avec Rent a Car increased the number of 
its offices to 16 with its Kadıköy Bağdat Street Office.  

Avec added other automotive brands to its product range alongside 
the Doğuş Automotive brands like Audi Q7, A6, A3 Cabrio, Volkswagen 

Passat, Golf, Polo, Carevelle, Skoda Karoq, Superb and SEAT Arona.  
Avec also comes to the fore with the measures of hygiene it takes during 
the pandemic. Avec Rent a Car applies the Republic of Turkey Ministry of 

Health approved ‘Nano Silver Ion Bacteria Cleaning’, which provides  
full protection up to 6 months against viruses and bacteria, to its all  
the vehicles in its low mileage pool before and after delivery through  

the company Kleentech.  

_ 
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Foundation to draw attention to the productions which contribute 
to the shared identity of Anatolia, the Anatolia Awards winners are 

 
Çanakkale and Van. The winners of the Anatolia Awards are  

 
 

 
 

 

  
The selection committee also gave the Contribution to the Field  

 
 

these awards.  

THE ANATOLIA AWARDS ARE GIVEN   

Ödülleri’nin sahibi oldu.

baksi.org

Ödül heykelleri  
sanatçı Osman 

Dinç’in imzasını 
taşıyor.

The award sculpture 
is designed by 

Osman Dinç. 
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Considered to be the pioneer of Land Art for transforming huge 
areas into a canvas with his eco-friendly painting technique, the 

greatest human chain of the world. The artist painted the links of 
 

  
 
 

Saype is a self-made artist. Seeking extraordinary ways to address 

paint he invented for Land Art, which he started by painting on 
grass in public areas.    

BEYOND WALL S   

Land Art

Forbes

Land Art

en.saype-artiste.com

“Değerlerimizi paylaşmak için ‘Duvarların Ötesinde’ projesini 
başlattık ve İstanbul’un bu projede olması kaçınılmazdı, çünkü 
bu şehir hem coğrafi hem de tarihsel anlamda farklı kültürlerin 

birleştiği bir yer olmuş. Benim için burada olmak bir onurdur, 
burada evimde hissettim.”

“We launched the ‘Beyond Walls’ project to share our values 
and Istanbul was inevitably going to be a part of this project 
since this city is one where different cultures have meld into 

one another both geographically and historically. It is an 
honour for me to be here, I felt at home here.”  

Fotoğraflar / Photographs: Valentin Flauraud
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until the end of this season for free.  

La Fonten Orman 
Mahkemesi Podcast
Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu’nun 

Sadri Alışık Kültür Merkezi tarafından 
12 yıldır sahnelenen “La Fonten 

Orman Mahkemesinde” oyunu şimdi 
de podcast olarak çocuklara ulaşıyor. 

Daha güzel ve sürdürülebilir bir 
dünya için çocukları çevredeki tüm 
canlılarla birlikte doğal kaynakları 
koruyup dünyaya sahip çıkmaya 

yönlendiren oyunun podcast 
projesinde hikâyeyi baştan sona 
oyuncu Şükrü Özyıldız anlatıyor.

La Fontaine in the  
Forest Court podcast  
Bosch Çevre Children’s Theatre’s 
play, “La Fontaine in the Forest 
Court”, which has been staged 
by Sadri Alışık Cultural Centre 

for the last 12 years is now 
availed for the children as 

a podcast. In the podcast project 
of the play, actor Şükrü Özyıldız 

performs the entire play 
which steers children to protect 
the natural resources and all the 
living creatures, and lay claim on 
the world to have a beautiful and 

sustainable world.  

E N T E RTA I N I N G  FA I RY TA L E S  F O R  C H I L D R E N  

sitesi üzerinden ücretsiz izlenebilecek.
issanat.com.tr
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his book entitled Nothing is a Coincidence

color the pages of the book, which serves as a guide especially for young people who will newly 
venture in their business life.  
  
Saying, “In this book, I tell you about my value based living and management philosophy, which  
served me well throughout the years. To me, we need to place the strife for value based 
management into the core of our life since it determines how we would like to be remembered 

convey my experiences and management philosophy, which served me well, by writing a book, I 

A LIFETIME OF EXPERIENCE 

Tesadüf Yoktur

dogankitap.com.tr

Kökenler
Astrobiyoloji alanındaki çalışmalarıyla tanınan 
ve Evrende Yaşam ile Uygarlığı Yeniden Nasıl 

Kurarız kitaplarının yazarı Lewis Dartnell, 
Kökenler’de ayaklarımızın altındaki yeryüzünün 

uygarlıklarımızın şekillenmesi üzerindeki 
nefes kesici etkisini inceliyor. Gezegenin 

insan üzerindeki derin izlerine ışık tutan kitabı 
Türkçeye Cüneyt Kural çevirdi. 

tellekt.com 

Origins  
In Origins, Lewis Dartnell, known for his work in 
astrobiology and author of Life in the Universe 
and How to Restore Civilisation, examines the 
breathtaking influence of the earth beneath 

our feet on the shaping of our civilisations. The 
book, which sheds light on the deep traces 

the planet left on humans, is translated into 
Turkish by Cüneyt Kural.   

_ 
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The last biographical book by American artist Patti Smith Year of the Monkey touches us deeply 

Agua
Düşlenen Ülke, Yabancı Bir Baba ve İmkânsız 

Hayat adlı kitapları daha önce Türkçeye 
kazandırılan Arjantinli yazar Eduardo 

Berti’nin bu romanı, 20. yüzyılın başında 
yaşanan dönüşümlere, uçaklara, elektriğe, 

aydınlanmaya hazırlanan yaşamlara 
odaklanıyor. Kitabı Berkay Kahraman çevirdi.

alakarga.com.tr

Agua
This novel of the Argentinian author  

Eduardo Berti, whose novels entitled The 
Imagined Land, Un Padre Extranjero and  

The Impossible Life were translated 
into Turkish before, focuses on the 

transformations encountered at the onset of 
the 20th century, the planes, electricity and 

lives that are getting ready to 
be illuminated in this novel. The book is 

translated into Turkish by Berkay Kahraman.  

YE AR OF  T H E MONKEY  

olan 

tudem.com

MAYMUN YILI
Agua
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grabbing authors of the last 
decade with her books like Forget 
Me Not Apartment, Map of Secret 
Gardens, Without Touching, The 
Guest
story of Home on Seher, who sets 
out on the Camino de Santiago  
Trail hoping to meet her 
old friend Kader at the end. 

to all kinds of humans and 
animals to the accompaniment 
of ever roaring ocean in the 
background. She lets us 
into the world of those who 
do not feel at home, those 
that were forcibly expelled from 
their homes and those that 

HO M E

 gibi 

Ev’in merkezine, Camino de 

sonunda eski dostu Kader’le 
Seher’i 

hissedemeyenlerin, evlerinden 

ortak ediyor. 
hepkitap.com.tr

Yayımlandığı 2018 yılında büyük bir 
beğeniyle karşılanan kitap, korkunç bir 
salgının New York’u kasıp kavurduğu 
esnada, büyük bir tazminat vaadiyle 
şehirdeki işyerinde nöbetçi kalmaya 

karar veren Y kuşağına mensup işkolik 
Candace Chen’in hayatta kalma 

mücadelesini anlatıyor. Çin asıllı Amerikalı 
yazar Ling Ma’nın yeni nesiller için farklı 

bir kıyamet senaryosu sunan kitabını Sıla 
Okur Türkçeye çevirdi.

ithaki.com.tr

Severance
Widely acclaimed in 2018 when it was first  
published, Severance is the survival story of  
Candace Chen, a generation-Y workaholic  

who decides to stay on call at her work 
place in New York for a hefty amount 

of compensation while the city is in the 
grasps of a terrible pandemic. The book, in 
which Chinese American author Ling Ma 
presents a different doomsday scenario 
to the new generation, is translated into 

Turkish by Sıla Okur.  

_ 
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Cary Fagan takes a little chair which would probably be  
abandoned to its fate since it no longer meets the needs of its  
owner in the conditions of our day and turns it into a precious  
treasure that travels from hand to hand. The book, which  

to our life cycles, introduces little ones to two contemporary  
concepts related to environmental awareness: reuse and  

 

Çok yakın iki arkadaş olan Gülperi ile Can’ın 
arası bir gün, hiç beklenmedik şekilde bozuldu. 

Gülperi, Can’a çok kırıldı, Can da Gülperi’ye... 
Neden mi? Nedeni her ikisi için de farklı. 

Kitabın bir yüzünde olayı Can’ın açısından 
dinleyebilirsiniz, diğer yüzünde ise Gülperi’nin. 
Erken çocukluk döneminde sosyal duygusal 
öğrenme konusunda uzman olan Doç. Dr. 

Nalan Kuru’nun kaleme aldığı kitap, empati, 
farklılıklara saygı ve problem çözme gibi 

temel sosyal duygusal becerileri desteklemek 
üzere yazıldı. Kitaptaki çizimler ise yazarın on 
yaşındaki kızı Duru Turaşlı tarafından yapıldı.

kitap.solaunitas.com

What Happened to My Friend?  
Bosom buddies Gülperi and Can quarrel one 

day. Gülperi gets very upset with Can, and 
so does Can with Gülperi ... Why? They 
both have their reasons. In one part of 

the book you will hear it out from Can and 
from Gülperi  on the other. The book, which 

is written by Assoc. Prof. Nalan Kuru, an 
expert on early childhood social affective 

learning, aims to support basic social 
affective skills like empathising, respecting 

our differences and problem 
solving. The illustrations in the book are  
drawn by Duru Turaşlı, the ten year old  

daughter of the author.  

LIT TL E BLUE CHAIR  

tudem.com
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Interested in Greek mythology, author Stella Tarakson introduces her young readers to the heroes 

Here Comes Hercules, Tim meets the living super hero 
 

return back to his home, Ancient Greece, with the help of Tim the soonest. In the second book  
Hera’s Terrible Trap
vase, Tim Arachne’s Golden Gloves,  
Tim goes back to Ancient Greece once again to help those people that have turned to stone and 
goes on the hunt for the Golden Fleece with his friend Zoe. Written for children over 8, the books 
are translated by Çisil Sohodol and Görkem Bir.  

BRAV E  TIM A ND H OPE L E S S  HE ROE S   

dizisinde Cem
’da Cem, 

Cem
’nda, annesinin vazosuyla Antik 

Cem
’nde ise Cem

Zoe

thekitapyayinlari.com

 

Anna Sanat Müzesinde 
Hazel Hutchins ve Gail Herbert tarafından 

yazılan, 2019 yılında Kanada Çocuk Kitapları 
Merkezi tarafından en iyi çocuk kitabı olarak 

gösterilen ve yine aynı yıl INDIES Ödülü’nü 
alan Anna Sanat Müzesinde’de minik okurlar, 
dünyanın farklı yerlerinde sergilenen birçok 

sanat eseriyle tanışıyor. Lil Crump’ın resimlediği 
kitabı Türkçeye Gizem Toy çevirdi.

leylek.com.tr

Anna at the Art Museum    
Written by Hazel Hutchins and Gail 

Herbert and deemed the best Children’s book 
in 2019 by the Canadian Children’s Book 

Centre, the INDIES Award winner Anna at the 
Art Museum introduces young readers to 

many artworks on display at various corners in 
the world. Illustrated by Lil Crump, the book is 

translated into Turkish by Gizem Toy.  

Anna Sanat Müzesinde

_ 
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The book, which consists of the traditional recipes of Turkish cuisine reinterpreted by the touches 
 

one-pot recipes, desserts to olive oil recipes has taken its place on the shelves. The unique recipes  
 

not only daily food and beverage staples but also alternatives for special occasions and events.  
Besides storifying the food culture of that a given region, the recipes also present, in a wide array 
that covers all meals of the day, the ingredients and cooking techniques particular to that region.   

Ahde Vefa:  
Bir Türk Kahvesi 

Hikâyesi
Ahde Vefa, Türk kahvesini sadece bir 

içecek olarak değil, tarih, kültür, günlük 
yaşam, konuştuğumuz dil, damaklardaki 
farklı lezzetler ve sanat perspektifinden 

ele alarak anlatıyor. Gastronomi yazarı ve 
kahve gurmesi Cenk R. Girginol, Kahve-
Topraktan Fincana ve Kahve-Fincandan 
Lezzete adlı kitaplarını takip eden Ahde 

Vefa’da Türk kahvesinin pişirilme adımları, 
standardizasyonu ve doğruları, bilimi, 

sağlığa olan etkileri, kahve adına yazılan 
türküler, farklı kullanım alanları, fal 
sözlüğü ve özel reçeteler yer alıyor. 

a7kitapstore.com

Ahde Vefa:  
A Turkish Coffee Story  
Ahde Vefa tells the story of Turkish 

coffee not only from the stand point of a 
beverage but of history, culture and art, daily 

living, the language we speak, and various 
tastes that linger on the palates. In his 

book Ahde Vefa,a sequel to Coffee-
From Soil to Cup and Coffee-From Cup 

to Taste, the gastronomy writer and 
coffee gourmet Cenk R. Girginol has 
included the steps to making Turkish 

coffee, its standardisation and facts, the 
science behind it, its health benefits, the 

folk songs written on coffee, fortune-telling 
dictionary and special recipes.   

HE ALTH Y A N D  D E L ICIOUS RE C IPE S OF 
A NAT O L I A N  C U I S I N E  

 

Ahd V f
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Preparation
Granolayı blenderden 
geçirip bardakların 
dibine 1 parmak 
kalınlığında 
yerleştirin. 
Mascarpone, agave 
ve lime rendesini 
karıştırıp granolaların 
üzerine dökün. 

Balkabaklarını rendeleyerek bir 
tencereye koyun, üzerine 
50 ml su ekleyerek 
yumuşayıncaya 
kadar pişirin. 
Balkabakları 
pişince blender ile 
püre haline getirin 
(Bu aşamada içine 
biraz daha agave 
ekleyebilirsiniz). 

Balkabağı püresini biraz 
soğuduktan sonra en son kat 
olarak mascarpone karışımının 
üzerine döküp buzdolabında 
biraz soğutun. Üzerine 
süsleme için kuru meyveler, çiğ 
kuruyemiş ve mini kurabiyeler 
harika olur!  

Blend granola and 
place at the 

bottom of the 
glasses. Mix 
mascarpone 
cheese, agave 

and lime zest 
and pour over the 

granola.

Grate pumpkin and place 
them in a pan, add 

50 ml water and 
cook until it gets 
tender. Puree 
pumpkin wit a 
blender (You 

may add more 
agave at this 

stage).

Wait for the pumpkin 
mixture to cool down and 
pour over the mascarpone 
mixture in the glasses as 
the last layer. Place in the 
fridge to cool. Decorate 
with dried fruits, raw nuts 
and mini cookies and 
enjoy!   

PUMPKIN GRANOL A CHEE SE CAKE   

Malzemeler
200 gr mascarpone 
peyniri, 50 ml agave 
şurubu, 50 gr granola,  
2 dilim balkabağı, yarım 
lime kabuğu rendesi 

Ingredients
200 g mascarpone  
cheese, 50 ml agave 
syrup, 50 g granola,  
2 slices of pumpkin,  
half lime zest   

m

TREND / Hotwire
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year’s Adana Golden Cocoon Film Festival, is on stage this  

 
been shooting the movie,  “Beni Çok Sev” directed by  

 
tells us about the city which is “so beautiful all around”.  

Roma, gençliğimin şehridir. 18-21 yaşlarım arasında 
burada yaşadım. Sant’Agnese in Agone Kilisesi 
meydanda ihtişamla durur. Meydanın tam ortasındaki 
barok üsluplu çeşmenin yaratıcısı ise Bernini’dir. 
Öğrencilik yıllarımda sürekli bu heykelin yanında tezgâh 
açar, işportacılık yapar ve öğrenim paramı kazanırdım.

Rome is the city of my youth. I lived here when I was  
18-21. Sant’Agnese in Agone Church stands  
magnificently in the square. The creator of the baroque  
style fountain right in the middle of the square is Bernini.  
During my years as a student, I would open up a stall 
right beside it and peddle to pay for my tuition.  

En sevdiğim lokantalar yani trattoria’lar Santa Maria 
in Trastevere civarındakilerdir. Orası da apayrı güzeldir. 
Evlerin dokusu daha canlıdır. Rengârenk çiçekler camları 
süsler. Ara sokaklardaki aile işletmesi lokantalarda nefis 
yemekler yenebilir. Gösterişten uzak bu lokantalarda bir 
sürahi ev şarabı sizi bekler. Mutfakta büyükanneler ya 
da teyzeler bir yandan hamur açar bir yandan erişte ya 
da tortellini pişirir. La pasta (makarna demek zor benim 
için) taze fesleğen ve domates kokusuyla, mutlaka bol 
parmesanla servis edilir. Garson en samimi, en esprili 
haliyle sizinle sohbete hazırdır. Bazen sokak çalgıcıları da 
size şahane bir müzikle eşlik eder.

The restaurants, that is to say trattorias I liked the 
best are those around Santa Maria in Trastevere. It 
has a unique atmosphere. The contexture of the 
houses are more lively. Flowers in an array of colors 
adorn the window sills. You can have delicious meals 
in the restaurants, which are family run businesses, on 
the side streets. A carafe of homemade wine awaits 
you in these low key restaurants. In the kitchens, 
grannies or aunties roll out dough on one hand and cook 
noodles or tortellini on the other. La pasta is served with 
fresh basil and tomato sauce, and always with plenty 
of parmesan. The waiter is ready to strike up the most 
sincere and humorous of conversations. Sometimes 
buskers accompany you with great music.  

[ F ÜS U N  D E M İ R E L  –  R O M A ]

  HAZIRLAYAN / COMPILED BY: HANDE ÇETİN ONGUN  
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[ B U Ğ R A  G Ü L S OY ]

“THOSE THINGS IN MY MIND WERE WAITING FOR ME TO ARRIVE AT 
THIS AGE TO POUR INTO PAPER”  

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: TÜRKAN DOĞAN 

İlk romanınız Birinci Kıyamet’in devamı olan, serinin son kitabı İkinci 
Kıyamet’te, Galatasaray Spor Kulübü’nde futbola başlayan, müsabaka 
sırasında çıkan olaylar sonucunda Fransa’ya kaçan ve sonra Avrupa’da 
boks kariyerine başlayan Sabri Mahir’in gerçek hikâyesinden yola 
çıkıyorsunuz. Sizi Sabri Mahir’in hikâyesini yazmaya iten ne oldu?

Sabri Mahir

Sabri Mahir, Galatasaray Lisesi’nde okurken onun koruyucusu okul 
müdürü Tevfik Fikret. Fikret, Sabri Mahir’i sürekli koruduğu için okul 
müdürlüğünden de atılıyor. Fikret ile Sabri Mahir arasında nasıl bir dostluk 
ilişkisi var?

Sabri Mahir

Sabri Mahir

The sequel to your debut novel The First Apocalypse  and the last book 
of the series The Second Apocalypse, is based on the true story of 
Sabri Mahir who began football in the Galatasaray Sports Club and ran off 
to France after a fray that broke out during a match and started his boxing 
career in Europe. What led you to write the story of Sabri Mahir?  

Sabri Mahir

When he studies in Galatasaray High School, the protector 
of Sabri Mahir is Tevfik Fikret, the principal of the school. Fikret is also 
discharged from this position for constantly protecting Sabri Mahir. What 
sort of a friendship bond does Fikret and Sabri Mahir have?  

 
 

 

PORTRE / Portrait
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Sabri Mahir, dönemin yıldız figürlerinden biri. Kâh 
İspanya’da boksun yasaklanmasına neden oluyor, kâh 
Almanların ünlü boksörü Max Schmeling’i yetiştiriyor, kâh 
boks salonunu Bertolt Brecht’ten Nabokov ve Marlene 
Dietrich’e uzanan dönemin önemli figürleri ziyaret ediyor. 
Böylesi bir kişinin yolculuğunu romanlaştırırken özellikle 
nelere dikkat ettiniz?

Sabri
Sabri

Ülkesine asla geri dönemeyen Sabri Mahir ile nasıl bir bağ 
kurdunuz romanı yazarken? Bir de romanda Sabri’nin âşık 
olduğu Pera karakterinin ne kadarı kurgu acaba?
Pera
Sabri

Sabri
Pera Pera

Sabri Sabri

Sabri

Sabri Mahir is one of the star figures of the era. He gets 
boxing banned in Spain, and then he trains Max Schmeling, 
the famous boxer of the Germans, and his boxing gym 
is visited by the famous figures of the era ranging 
from Bertolt Brecht to Nabokov and Marlene 
Dietrich. While novelising the journey of someone like 
this what did you pay attention to the most?  

Sabri

Sabri

While writing the novel, what sort of a bond did you 
establish with Sabri Mahir who could not ever return to his 
country? And how much of Pera, the character who Sabri 
is in love with, is fictional?  
Pera

Sabri  
 

Sabri  

Sabri
Sabri

Sabri  

PORTRE / Portrait
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Kitaplarınıza oldukça akıcı, ritmik bir anlatım dili hâkim. 
Üslup konusunda örnek aldığınız ya da beslendiğiniz 
romanlar ve yazarlar oldu mu?

Roman, Sabri karakterinin zamana dair tespitleriyle 
açılıyor; biz parçalara ayırsak da zamanın bir bütün 
olduğunu unuttuğumuza dikkat çekiliyor… 

Oyunculuğun yanı sıra son yıllarda tiyatro oluşumu GET’in 
kurucularından biri oldunuz, oyunlar yazıp yönettiniz. Bir 
sinema filmi de yönettiniz. Tüm bunlar yazınsal anlamda 
birbirini ve sizi nasıl besledi?

Bu iki romanın okurla buluşması size neler hissettiriyor? 
Edebiyat bundan sonra sizin için kalıcı bir uğraş olacak mı? 

Bu sezon “Uyanış: Büyük Selçuklu” isimli dizide Sultan 
Melikşah’a hayat veriyorsunuz. Saç uzatmaktan ağır 
kostümler giymeye, at binmekten kılıç kuşanmaya… Bu 
bilge sultan ve komutanı oynamaya nasıl hazırlandınız?

Your books are quite streamlined and have a 
very rhythmical narrative. Are there novels and authors 
you have taken as example when it comes to style or those 
that nourished you?  

 

The novel starts with Sabri’s analysis regarding time; he 
draws attention to the fact that even though we 
fragmentise it, we tend to forget that it is a continuum…    

 
 

 

 

 
 

 

Besides acting you have also become one of the founders 
of GET, a theatre company; and you wrote and directed 
plays. You also directed a movie. How did all of these 
nurture each other and you in terms of writing?  

How does the presentation of both of these novels 
to the reader make you feel? Will literature become 
a lasting avocation for you from now on?   
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Dizi, Sultan Melikşah, Siyasetnâme’yi kaleme alan 
Nizâmülmülk ve hakkında pek çok kitap yazılan Hasan 
Sabbah da dahil, pek çok önemli tarihi karakterin dönemini 
anlatıyor. Sizin de bu döneme özel bir ilginiz olduğunu 
biliyoruz. Bu dönemi anlatmak hangi açılardan etkileyici?

 
 

 

This season you are portraying Malik Shah I 
in “Revival: Great Seljuk Empire”. From growing out your 
hair to wearing heavy costumes, riding a horse to girding 
the sword … How did you get prepared to play the part of 
this wise sultan and commander?  

 
 

 
 

The series tells the story of an era in which many important 
figures including Malik Shah I, Nizam al-Mulk who 
penned the Book of Government and Hasan-i Sabbah on 
whom many books were written. We know that you have 
a special interest in this era. In which ways is telling the 
story of this era impressive?  

 

  

PORTRE / Portrait

YAPILARI 

İdeal seyahatleriniz  
nasıldır genellikle?

Toprağa basmayı ve doğaya 
dokunmayı severim.  

Ve de denize yakın olduğum 
her yeri… 

Mimarlık eğitimi almış biri 
olarak sevdiğiniz ya da 

görmek istediğiniz kentler, 
yapılar hangileri? 

Dünya üzerindeki tüm antik 
yapılar. Çünkü tasarımlarının 

her bir detayı bize bir şey 
anlatıyor.

“I WANT TO SEE 
ALL THE ANCIENT 

STRUCTURES”   
What’s the ideal travel  

for you?  
I like touching the ground 

and nature. And all the  
places where I’m close to 

the sea …   
As someone who studied 
architecture, which cities 

or structures do you love or 
would you like to see?    

All the ancient structures 
in the world. For each detail 

in their design tells us 
something.  
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BELGRAD

 YAZI / TEXT:  TÜRKAN DOĞAN

ON THE BANKS OF 
DANUBE AND SAVA
BELGRADE

40 PEGASUS _
 



_ 
PEGASUS    41

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

You can fly to BELGRADE 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 BELGRAD’a 
vergi ve ek ücretler hariç 
5000 BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

You can fly to BELGRADE 
from İstanbul Sabiha Gökçen  
Airport by using 5000 
BOLPOINTS, excluding taxes 
and charges.

5000 
BOLPUAN
BOLPOINTS

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

_ 
PEGASUS    41



42 PEGASUS _
 

B

SEYAHAT /  Travel

Skadarlija

Skadarlija
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Inspired by Hagia Sophia …  
Singidunum

 
NOVI SAD

Belgrad’a bir saat uzaklıktaki Vojvodina bölgesinde, Tuna 
Nehri’nin kıyısında yer alan Novi Sad, aynı zamanda ülkenin 

başkentten sonraki ikinci kültürel merkezi. 1942 yılında 
açılan Voyvodina Müzesi, bölgenin tarihi zenginliğine tanıklık 
edebileceğiniz önemli bir adres. Sırbistan’ın en büyük kültürel 
kurumu olan müze, arkeoloji, tarih, etnoloji ve sanat alanında 

400 binden fazla objeye ev sahipliği yapıyor. Şehirdeki bir başka 
önemli yapı ise Meryem’in Adı Kilisesi. Bu tarihi Roma Katolik 
Kilisesi, Neo-Gotik stildeki mimarisi, 72 metrelik kulesi ve iç 

mekânındaki zengin dini bezemelerle oldukça etkileyici. Novi 
Sad’ın sayfiye yeri Strand Plajı ise birçok konsere, kültürel ve 
sportif etkinliğe ev sahipliği yapan, ağaçlarla çevrili, temiz, 

düzenli ve rahat bir bölge. Dünyaca ünlü partilerin de yapıldığı 
plaj, özellikle genç turistlerin gözdesi. Novi Sad yakınlarındaki, 
küçük ve hoş bir kasaba olan Sremski Karlovci’nin (Karlofça) 
de tarihteki önemi büyük. Üzüm bağları ve şaraplarıyla ünlü 

olan bölge, Osmanlılar’ın kuzeyde ulaştığı son topraklar olarak 
biliniyor. Viyana’ya uzanan yollar bu topraklardan geçtiği için 
Osmanlı Devleti ile Avusturya-Macaristan Krallığı arasındaki 
büyük savaşlar bu bölgede yapılmış. 1699 yılında, Karlofça 

Antlaşması’nın imzalandığı tepede, bugün küçük bir şapel var. 

MUST SEES: NOVI SAD  
Located in Vojvodina region only an hour away from  

Belgrade and situated on the banks of River Danube, Novi 
Sad is the second cultural center of the country following the 
capital city. Opened in 1942, the Museum of Vojvodina is an 
important spot where you can bear witness to the historical 

riches of the region. The greatest cultural establishment 
of Serbia, the museum hosts more than 400 thousand 

objects ranging from archaeology to history, ethnology and 
art. One other important structure in the city is the The Name 

of Mary Church. This historical Roman Catholic Church is 
quite impressive with its Neo-Gothic style, 72 meter high 
tower and the rich religious ornaments in its interior. The 

seashore of Novi Sad, Strand Beach is a clean, orderly and 
relaxed environment surrounded by trees which hosts 

many concerts, cultural and sportive events. The beach 
on which world renowned parties are held, is the place 

to be especially for young tourists. A nice and small town 
close to Novi Sad, Sremski Karlovci has an importance in 
history. The region, which is famed for its vineyards and 

wines, is also known as the last piece of land Ottomans had 
to the north. Since the roads leading to Vienna passed from 

these lands, the great wars fought between the Ottoman 
State and the Austro-Hungarian Kingdom have taken place 

here. There is a little chapel on the top of the hill where 
the Treaty of Karlowitz was signed in 1699.   
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TESLA’NIN 
ANISINA

Programımıza son anda 
eklediğimiz bu küçük müze, 

ünlü dâhi Nikola Tesla’nın 
çalışmalarına ve kişisel 

eşyalarına ayrılmış. Müze 
rehberinin kısa sunumundan 

sonra Tesla’nın ünlü icatlarının 
birkaçının prototipini de 

deneyimlediğimiz müzenin 
yüzyılın büyük dâhisine dair 
sundukları ise son derece 

sınırlı. 

IN MEMORY 
OF TESLA  

This little museum we have 
added to our program at the 

last minute has been devoted 
to the works and personal 
belongings of the famous 

genius Nikola Tesla. Following 
the short presentation of the 

museum’s guide, what the 
museum has to offer on the 
genius of the century even 

after we experience some of 
the prototypes of his famous 
inventions, are quite limited.   
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MUTFAK
Belgrad’da güne börek ve 

peynirle başladığınızda, Türk 
kahvesinin burada da lokumla 
servis edildiğini gördüğünüzde 
kültürlerin nasıl iç içe geçtiğini 

daha net görebiliyorsunuz. 
Çorba, kuru et, köfte, börek 
ve peynirli çoban salatası ile 

mısır ekmeği, şehirde hemen 
her yerde karşınıza çıkan 

lezzetler arasında. Oldukça 
doyurucu olan porsiyonlar 

genellikle Amerikan tarzında 
servis ediliyor. Mönülerde 

ise etli yemekler öne çıkıyor. 
Büfelerde satılan, pljeskavica 

denilen büyük hamburger 
köfteleri de oldukça lezzetli. 

RICH CUISINE 
When you start the day 
with bourek and cheese 
in Belgrade, and see that 

Turkish coffee is served with 
Turkish delight, you can 

easily grasp how intertwined 
the cultures are.  

Soup, jerky, meatballs,  
bourek and shepherd’s 
salad with cheese and 
corn bread, are among 
the delicacies that are 

placed before you 
almost everywhere in the 
city. The portions, which 

are quite satisfactory, 
are generally served in 

the American style. In the 
menus dishes with red 

meat come to the fore. Big 
hamburger meatballs called 

pljeskavica sold in buffets are 
also very tasty. 
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ANKARA
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ikinci binası 
(günümüzde Cumhuriyet Müzesi) Mimar 

Vedat Tek tarafından tasarlanmıştır.

The second building of The Grand National 
Assembly of Turkey (Republic Museum 

today) is designed by Architect Vedat Tek.
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Ankara denince akla ilk, Atatürk’ün 
anıtmezarı geliyor. 1953’te inşası 

tamamlanan Anıtkabir, misafirlerini 
haftanın yedi günü ağırlıyor. 

Ziyaretinizde içerideki Atatürk 
ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni de 

gezebilirsiniz. Anıtkabir’e girişler 
ücretsiz.

Atatürk’s monumental tomb is 
the 1st thing to come to mind in 

Ankara. Anıtkabir, the construction of 
which was completed in 1953,  

welcomes its guests seven days of the  
week. You can also visit the Atatürk  
and War of Independence Museum 
inside. Entrance is free of charge.

Dünyanın sayılı müzeleri arasında 
sayılan Anadolu Medeniyetleri 

Müzesi’nde Paleolitik, Kalkolitik ve 
Eski Tunç çağlarından buluntular; 

Asur Ticaret Kolonilerine, Hitit 
İmparatorluğuna, Frig ve Urartu 
krallıkları ile klasik devirlere ait 

eserler yer alıyor.

In Anatolian Civilisations Museum, 
considered to be one of the prominent  

museums of the world, there are 
findings of the Palaeolithic, Chalcolithic 

and Old Bronze Age, Assyrian Trade 
Colonies, Hittite Empire,  

Phrygian and Urartian Kingdoms  
and classical periods.  

Şehri ayaklarınızın altına seren 
Ankara Kalesi, Galatlar, Romalılar, 
Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi 

medeniyetlerin hâkimiyetini görmüş. 
Kalenin çevresinde restoranlar, 

eteklerindeki Samanpazarı’nda ise 
bakırcılar ve hediyelik eşya dükkânları 

bulunuyor.

The Ankara Castle which gives you the  
panoramic views of the city, has seen the  

reign of Galatians, Romans, the Byzantine,  
Seljuk and Ottoman civilisations. There are  

restaurants around the castle, and 
coppersmiths and souvenir shops 

in Samanpazarı on its slope.  

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
ANKARA’ya haftanın HER günü her şey 
dâhil 129,99 TL’den başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.

You can fly to ANKARA from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights;  
all-inclusive prices start at 129,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

*Vergi, havalimanı check in bedeli ve hizmet bedelini içerir. 
  The tax includes the airport check-in and service fees.
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Etnografya Müzesi ve Erimtan 
Arkeoloji Müzesi gibi kültür 

kurumlarının bulunduğu Ankara, 
PTT Pul Müzesi, Gökyay Vakfı 
Satranç Müzesi, Beypazarı 

Yaşayan Müze ve Türk Hamamı 
Müzesi gibi ilginç müzelere de ev 

sahipliği yapıyor.

Ankara, which features cultural 
establishments including the 

Ethnography Museum and Erimtan 
Archaeology Museum, also houses 

interesting museums such as PTT Stamp 
Museum, Gökyay Foundation Chess 

Museum, Beypazarı Living Museum and 
Turkish Bathhouses Museum.

Ankara pek çok antik yerleşime de 
oldukça yakın. Hititlerin başkenti 
olan ve 1986’da UNESCO Dünya 
Mirası Listesi’ne alınan Hattuşaş 

araçla 2,5 saat, Kral Midas’ın 
ülkesi Frigya’nın başkenti Gordion 

ise Ankara’ya 1,5 saat uzaklıkta 
bulunuyor.

Ankara is also pretty close to many 
ancient settlements. Hattuşaş, the 

capital of Hittites which was admitted to 
the UNESCO World Heritage List in 1986, 

is only 2.5 hours drive away, and  
Gordion, the capital of Phrygia, the  

land of King Midas is 1.5 hours drive  
away from Ankara.  

Kentin en büyük yeşil alanı 
Atatürk Orman Çiftliği, ODTÜ’nün 

sınırları içerisinde kalan ve bisiklet 
kiralayarak etrafında keyifli vakit 

geçireceğiniz Eymir Gölü ile 150’den 
fazla kuş türünün gözlemlendiği 
Mogan Gölü, şehrin soluklanma 

noktaları arasında...

The greatest green area of the city Atatürk  
Forest Farm; Lake Eymir, which remains  

within the bounds of METU, the place 
where you can enjoy your time renting 
a bike to go around the lake, and Lake 

Mogan, where you can observe more than 
150 bird species are the places where you 

can take a breather in the city...  

Şehrin simgelerinden biri olan 
Kuğulu Park, Tunalı Hilmi Caddesi 
ile Atatürk Bulvarı arasında kalan 
ünlü bir dinlenme alanı. Sit alanı 
ilan edilmiş olan parkta kuğulara 

ördeklerin eşlik ettiği havuzlar, 
kafeterya ve çocuk oyun alanları 

bulunuyor.

One of the symbols of the city  
Kuğulu Park (The Park with Swans), 

is a recreational area between Tunalı  
Hilmi Street and Atatürk Boulevard.  

In the park which is declared as 
a protected area, there are pools  
where swans and ducks swim, a 

cafeteria and children’s play grounds.  
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 YAZI / TEXT: HANDE ÇETİN ONGUN

The settlement in Konya dates back to about 9 
thousand years. Only 50 kilometres away from 
the city centre, Çatalhöyük which features various 
settlement layers with reliefs, statues and murals, is 

the Neolithic Age in Anatolia. The other structures 
that draw attention in the region are the madrasahs. 
The madrasahs of the Anatolian Seljuks such as the  

 
Minareli Madrasah draw attention with their  
elegant stonework and architecture. Right at  
the heart of Konya is the Mawlana (Rumi)  

Museum famous for its Green Dome.   

The Heritage of  
Thousands of Years   
Konya 

en önemli arkeolojik buluntulardan biri. Bölgedeki 

Binlerce  
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13. yüzyılda Selçuklu sarayının gül 
bahçesinin olduğu yerde şekillenmeye 
başlayan Mevlevi Dergâhı, günümüzde 

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen 
müzelerinden biri. Mevlana’nın ölüm 

yıldönümü olan Şeb-i Arus, her yıl Aralık 
ayında çeşitli etkinliklerle anılıyor. 

The Mawlawi dervish lodge which started 
to take shape in the rose garden of 
the Seljuk Palace in 13th century, is 

one of the most visited museums in 
Turkey today. The death anniversary 

of Mawlana (Rumi), Shab-i Arus is 
commemorated with various events  

in December each year.   

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
KONYA’ya haftanın HER günü her şey dâhil 
129,99 TL’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to KONYA from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights;  
all-inclusive prices start at 129,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

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

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

3000 
BOLPUAN
BOLPOINTS

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

THE TASTE OF BOSPHORUS  
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THE TASTE OF BOSPHORUS  

 YAZI / TEXT: SÜLEYMAN DİLSİZ*

Lifestyle
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Süleyman Dilsiz

H F

*

 These days he 

.
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Ekim: Barbun, tekir, izmarit, palamut, istavrit, kefal ve lüfer 

Kasım: İstiridye, uskumru, hamsi ve midye
Aralık: İstiridye ve deniztarağı  

(Neredeyse tüm Boğaz balıkları lezzetlidir)
Ocak: Mırlan-mezgit, kefal, kum midyesi ve hamsi

Şubat: Kalkan, hamsi ve gümüş  
(Balıkların çoğunun yumurtası vardır ancak oldukça lezzetlidir)

Mart: Kefal, levrek, gümüş, barbunya, tekir, kalkan,  
karagöz, iskorpit ve lipsos

Nisan: Boğaz balıkçılarının Karadeniz’de avladığı  
barbunya, kalkan ve Marmara kupesi

Temmuz: Sardalye
Ağustos: Çingene palamudu

WHICH FISH IN WHICH MONTH        
October: Striped red mullet, red mullet, picarel, bonito,  

horse mackarel, mullet, and bluefish  
November: Oysters, mackerel, anchovies and mussels  

December: Oysters and clams 
(almost all Bosphorus fish are delicious)  

January: Berlam-haddock, mullet, clams and anchovies  
February: Turbot, anchovies and silverfish  

(Most of the fish have eggs but are quite delicious)  
March: Mullet, sea bass, silverfish, striped red mullet,  

red mullet, turbot, bream, scorpion fish and lipsos  
April: Red mullet, turbot and Marmara trophy hunted by 

Bosphorus fishermen in the Black Sea  
July: Sardines  

August: Small bonito  
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“The show really gets going 

is everywhere. This is when 

Sea toward the Marmara. This 
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written that the secret to 

 
Palamut (25cm): Yağlı, tava, ızgara, fırın, pilaki, yahni ile lakerda 

ve konservesini yapmak için ısı uygulanmadan
Lüfer (18 cm): Yağlı, ızgara, pilaki 
Kefal (30 cm.): Az yağlı, tava, fırın 

Barbun (13 cm): Az yağlı, tava, ızgara
Tekir (11 cm): Yağsız, tava

Hamsi (9 cm): Yağlı, tava, ızgara, buğulama, pilaki, fırın ile 
tuzlama, salamura ve ançüez için ısı uygulanmadan 

Fenerbalığı (20 cm): Az yağlı, tava, ızgara, buhar
Gümüş (13 cm): Yağlı, tava, buğulama

İstavrit (13 cm): Az yağlı ile çiroz için ısı uygulanmadan
İzmarit (13 cm): Yağsız ve tava

Sardalye (11 cm): Yağlı, ızgara, fırın ile konserve için ısı 
uygulanmadan 

Uskumru (20 cm): Yağlı, ızgara ile çiroz için ısı uygulanmadan 
Midye (3 cm): Yağsız, tava, buhar, fritöz ile füme için ısı 

uygulanmadan
İstiridye (6 cm): Az yağlı, çiğ, ızgara

HOW TO COOK FISH AND  
HOW BIG IT SHOULD BE?     

Bonito (25 cm): Deep fried, grilled, oven fried, stewed, brined,  
canned without pre-heat  

Bluefish (18 cm): Deep fried, grilled, stewed  
Mullet (30 cm.): Pan-fried with minimum oil, oven fried  

Striped Red mullet (13 cm): Pan-fried with minimum oil, grilled  
Red Mullet (11 cm): Oil-free pan fried  

Anchovy (9 cm): Fried, grilled, steamed, stewed, oven fried, 
brined and canned without pre-heat  

Anglerfish (20 cm): Pan-fried with a little bit of oil, 
grilled, and steamed  

Silverfish (13 cm): Deep fried, steamed  
Horse mackerel (13 cm): Pan-fried with a little bit of oil,  

smoked without pre-heat   
Picarel (13 cm): Pan fried without oil  

Sardines (11 cm): Fried, grilled, canned without pre-heat  
Mackerel (20 cm):  Fried, grilled and smoked without pre-heat   

Mussel (3 cm): Pan fried without oil, steamed,  
deep fried and smoked without pre-heat  

Oysters (6 cm): Pan fried with a little bit of oil, raw, grilled  
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The Journey of Toys in Anatolia  

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: HANDE ÇETİN ONGUN

Türkiye Oyuncak Envanteri nasıl bir çalışmanın sonucunda şekillendi? 
Araştırmacılara neler sunuyor?

Turkey Toy Database is the fruit of what sort of a research? What does it 
offer to the researchers?  

 
 

 



_ 
PEGASUS    61



62 PEGASUS _
 

Lifestyle

YOLCULUK
“Oyuncaklar konusunda 

ilgimi cezbeden, Eyüp 
oyuncaklarının çok 

erken sayılabilecek bir 
dönemde kurmuş olduğu 

sürdürülebilir ve geri 
dönüştürülebilir yapı idi. 
Daha sonra oyuncaklar 

üzerinden bir coğrafyanın 
neredeyse tüm kültürel, 

sosyolojik, politik ve 
teknolojik geçmişini 

okuyabileceğimizi fark 
ettim. Tabii ki araştırma 

nesneleri açısından 
düşünüldüğünde de 

oldukça keyifli bir konu.”

A JOURNEY TO  
THE PAST   

“What intrigued me about  
the toys, was the  

sustainable and recyclable 
system established by 

 Eyüp Toys in a quiet 
early era. Later on, 

I realised that you can 
read the whole cultural, 

sociological, political and 
technological past of a 
geography by looking 
at the toys. Well when 
you consider it from 

a research point of view, 
it is quite an enjoyable 

subject.”  

Ülkemizde ilk oyuncak yapımının 17. yüzyıla uzandığını 
belirtiyorsunuz. Üretimin seyri sonraki yüzyıllarda nasıl 
değişmiş?

Seyahatname

You are saying that the first toy manufactory in our country 
dates back to the 16th Century. In what ways did the course 
of manufactory change in the centuries that followed?  
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Are there any assorted data on the size of the toy market 
around the world? In this area, which countries come to the 
fore after China? What is the current situation in Turkey? 
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Dünya çapında oyuncak pazarının büyüklüğüne dair çeşitli 
veriler var mı? Bu alanda hangi ülkeler -Çin’in ardından-  
öne çıkıyor? Türkiye’de mevcut durum nedir?

 
 

 

 
 

KODLAR
“Oyuncaklar en küçük 
topluluklarda bile belli 
kültürel kodlar içerir. 

O topluluğun düşünsel 
ve fiziksel yapısına 

dair sözler söyler. Aile, 
sosyal yaşam, meslekler, 

rol modelleri... Bu 
bağlamda hemen hiçbir 
oyuncağın ideolojiden 
azade olamayacağını 

söyleyebiliriz. Oyuncaklar 
hem oldukları (silah, 

bebek, uzay gemisi), hem 
yaptıkları (hareket etmek/ 

ettirilmek, fırlatılmak, 
vurulmak, kurulmak), 
hem de işaret ettikleri 

(ideal kadın bedeni, 
savaşçı erkek figürü) ile 

her zaman belli ideallerin, 
ideolojilerin ve iletilerin 

taşıyıcısı olageldiler. Öte 
yandan elle yapılmış bir 
topacın veya fırıldağın, 
minyatürleştirilmiş bir 

asker, silah ya da ‘hamile 
Barbie’ ile aynı ideolojik 

indoktrinasyon  
düzeyinde olduğunu 

söylemek güç.” 

CULTURAL CODES  
“Even in the smallest of 

groups, toys  
encapsulate certain  

cultural codes. They say  
something on the  

intellectual and physical 
structure of that 

community. Family, 
social life, professions, 

role models... We can say 
that no toy can be safe 
from ideology in that 

sense. Toys have come 
to be the conveyors of 

certain ideals, ideologies 
and messages with what 

they are (gun, doll,  
spaceship), what they do  
(move / to be moved, to 

be hurled, beaten,  
winded), and what they  

imply (ideal female body,  
warrior male figure). On 

the other, it is hard to say  
that a handmade  

pegtop or teetotum  
is on the same  

level of ideological  
indoctrination  

with a miniaturised  
soldier, gun 

or ‘pregnant Barbie’.”

Lifestyle
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Envanterini çıkardığınız parçaları da göz önüne alarak 
günümüz çocuklarının oyuncaklarındaki dönüşüme dair 
neler söylemek istersiniz?

Oyuncaklar bazı yetişkinler için önemli bir koleksiyon 
malzemesi. Üstelik de kimileri oldukça yüksek fiyatlara alıcı 
buluyor…

Taking into regard the items in the inventory, what would 
you like to say about the transformation the toys of our 
day underwent?  

 
 
 

Toys are important collection items for some adults. And 
many of them get sold for very high prices …  
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ARALIK için burcunuz diyor ki...
Your horoscope for DECEMBER says that...

Ticari bir girişim, 
kardeşlerinizle 
yapacağınız işler, 
bilgilenmek amacıyla 
yapacağınız bir 
yolculuk ya da 
kendinizi daha iyi 
ifade edebileceğiniz platformlar, 14 
Aralık Güneş tutulmasıyla birlikte söz 
konusu olabilir. Ailenizle ticari bir iş 
birliği de yapabilirsiniz. Ayın sonunda 
gerçekleşecek dolunay işiniz ve işyerinizle 
ilgili alınabilecek karar ve sonuçları 
etkileyebilir.

A commercial initiative, the businesses 
you will venture with your siblings, a 
journey to get informed or platforms 
where you can express yourself 
better can be on the agenda with 
the solar eclipse on December 14. You 
can also venture into some commercial 
affairs with your family. The full moon 
at the end of the month, can affect the 
decisions to be taken and results to be 
yielded in relation to your business or 
workplace.  

Hayatı birileriyle paylaşmak adına adımlar 
atabilirsiniz. Özel hayatınızı ilgilendiren bir 
başlangıç ile iş konusunda yapacağınız bir 
anlaşma 14 Aralık Güneş tutulmasıyla birlikte 
gündeminize girebilir. Mevcut birliktelikler 
de yeni bir aşamaya gelebilir. Ayın sonunda 
gerçekleşecek olan dolunay maddi konulardaki 
beklentilerin dile getirilmesi ve konuşulması 
açısından tetikleyici olabilir. 

You may take steps to share your life 
with someone. With the solar eclipse 
on December 14, a beginning related 
to your private life or a contract you will 
sign in relation to work may be on the 
agenda. Existing relationships can get to a 
new stage. The full moon at the end of the 
month may trigger putting into words and 
speaking about financial expectancies.   

Burcunuzda gerçekleşecek olan 14 Aralık 
Güneş tutulması, sizi diğer insanlardan 
çok daha fazla etkileyebilir. Yaşam alanınız 
bu gelişmeden etkilenebilir. Bu dönemde 
beklettiğiniz adımlar, cesaret edemediğiniz 
girişimler için hem motivasyonunuz hem 
de şartlarınız her zamankinden daha uygun 
olabilir. İlerleyen zamanlarda sizi harekete 
geçiren etkiler söz konusu olabilir. Ayın 
sonunda gerçekleşecek olan dolunay içinde 
bulunduğunuz durumun maddi boyutlarını 
daha net görmenize vesile olabilir.

The solar eclipse on December 14 which will 
be in your sign, can affect you more than 
others. Your living space may be impacted 
the most from this development. Both your  
conditions and motivation to pursue the  
things you placed on the backburner, and did  
not have the heart to follow through, might 
be better than ever. Influences that will get  
you into motion can come about in the days  
ahead. The full moon at the end of the month  
can lead you to see more clearly the financial 
dimensions of your current situation.  

Finansal kaynak arayışı, değişimi, yatırım 
kararı gibi gelişmeler, 14 Aralık Güneş 
tutulmasıyla birlikte gündeme gelebilir. 
Maddi konulardaki bağımlılıklarınızdan ve 
kaygılarınızdan kurtulmak için atacağınız 
her türlü adım önemli olabilir. Var olan 
yeteneklerinizi kazanca dönüştürmek için 
neler yapıyorsunuz? Tıkandığınız noktada 
düşünmeniz gerekebilir. Ayın sonunda 
gerçekleşecek olan dolunay bir haberin 
yaratacağı gerginliği beraberinde getirebilir.

Developments such as the search for 
financial resources, changes, and investment 
decisions may come to the fore with the 
December 14 solar eclipse. Every step 
you will take in order to elude dependency 
or worries in relation to financial matters can 
be important. What are you doing to cash 
in on your latent talents? You 
may have to think when you 
come to a deadlock. The 
full moon at the end of 
the month, may create 
some tension with  
some news you’ll get.   

TAURUS

SCORPIO

GEMINI

SAGITTARIUS

LIBRA

Finansal olarak sizi ve yaşamınızı etkileyecek 
bazı iş birlikleri 14 Aralık Güneş tutulması 
ile birlikte gündeme gelebilir. Normalde risk 
olarak gördüğünüz adımlar size cazip gelebilir. 
Yatırımlar, borçlanmalar konusu hem fırsat 
olarak görünebilir hem de dikkat gerektirebilir. 
Ayın sonunda gerçekleşecek olan dolunay da 
ticari konularla ilgili girişimleri ve kardeşinizle 
ilgili gelişmeleri gündeme taşıyabilir.

Some collaborations which will financially 
impact you and your life can be on the agenda 
with the solar eclipse on December 14. The 
steps you may normally deem risk prone may 
appear appealing. Investments, going into debt 
may be deemed as an opportunity and may 
require attention. The 
full moon at the end of 
the month can bring 
forth ventures regarding 
commercial matters and 
developments related 
to your siblings.  

14 Aralık Güneş tutulması ile birlikte yeni bir 
yolculuk durumu söz konusu olabilir. Yeni 
ufuklara yelken açtığınızı hissettirecek adımların 
eşiğindesiniz. Ayın sonunda gerçekleşecek 
dolunay ile birlikte evinizdeki dengeler sizi biraz 
yorabilir. Hedeflerinizi gerçekleştirmek için özel 
hayatınızdaki beklentilerin size engellemesine izin 
vermeyin.  

With the solar eclipse on January 14 a new 
journey might come to the fore. You are at 
the threshold of taking a step towards new 
horizons. With the full moon at the end of the 
month, trying to strike the balance at home may 
tire you out. Do not let the expectancies in your 
private life keep you from realising your goals.    

ARIES
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BURÇLAR
H o r o s c o p e

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

14 Aralık Güneş tutulması sizi kendinizi sahnede 
hissedeceğiniz bazı alanlara doğru çekebilir. Aşk 
hayatınız ve keyif aldığınız uğraşlar gündemi 
değiştirebilir. Çocuk haberleri ya da çocuğunuzla 
ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Özel 
yaşamınızda bazı düzenlemeler söz konusu 
olabilir. Ay sonundaki dolunay döneminde, günlük 
yaşamınızdaki ya da işle ilgili kaygıların üzerinizde 
baskı ve stres yaratmasına müsaade etmeyin. 

The solar eclipse on December 14 can pull you 
to areas where you may feel you are under the 
limelight. Your love life and occupations that give 
you joy can change the agenda. News regarding 
children or new developments related to your 
child might come about. Some arrangements 
might be on the forefront in your private 
life. During the full moon at the end of the month, 
do not let the anxieties related to your private life 
or business affairs put a pressure on you and 
stress you out.   

İş yaşamınızda bazı yeni yollar açılabilir. 14 
Aralık Güneş tutulması size yaptığınız işi 
değilse bile masanızdaki konuları, iş yapış 
şeklinizi değiştirmenin zamanı geldiğine dair 
işaretler verebilir. Bu değişim bir şeyleri geride 
bırakmayı gerektiriyor ve bu durum da sizi 
zorluyorsa yaşamı paylaştığınız kişilerden 
destek alabilirsiniz. Burcunuzda olacak olan 
ay sonundaki dolunay, bireysel bazı kararlar 
almak ve sonuçlara ulaşmak adına sizi 
etkileyebilir. 

New paths can appear in your business life.  
The solar eclipse on December 14, can give 
you signs on changing not your job but the 
issues on the table and your modus operandi.  
If this change requires you to leave  
somethings behind and this is tough on you,  
you can get support from the people you 
share your life with. The full moon in your sign 
can have its impact on you when it comes 
to taking some individualistic decisions and  
attaining results.  

Gelecek planlarınız ve yol haritanız 
açısından bazı gelişmeler 14 Aralık Güneş 
tutulması ile birlikte hayatınıza girebilir. 
Yeni bir çevreye dahil olma, bir arada 
olduğunuz insanlarla ilgili bazı kararlar 
alma, yol arkadaşlarınızı tazeleme 
adına bu dönem tetikleyici olabilir. Bir 
arkadaşlığın işe ya da işin arkadaşlığa 
dönüşmesi de önemli olabilir. Ayın sonunda 
gerçekleşecek olan dolunay döneminde 
sağlığınıza dikkat etmek, günlük işlerinizi 
düzene sokmak, disiplin ve istikrarla 
çalışmak önemli.

Some developments regarding your plans 
for the future and your road map might 
be on the agenda with the solar eclipse 
on December 14. It may trigger being 
involved in a new circle, taking some 
decisions regarding the people that you 
are involved with, and refreshing your  
fellow travellers. It can be that a friendship  
turns into a business venture or a business  
venture turns into a friendship. It is  
important to take care of your health, to  
put your daily chores into order and work 
with discipline and persistence during the 
full moon at the end of the month.  

Yerleşik düzeninizde değişiklik yaratmak 
14 Aralık Güneş tutulması ile birlikte 
gündeminize girebilir. Aile hayatınız, eviniz 
ve aile büyüklerinizle ilgili konularda bazı 
yeni gelişmeler yaşanabilir. Sizi hayatınızın 
bir sonraki aşamasına taşıyacak bazı temel 
basamaklar karşınıza çıkabilir. Ay sonundaki 
dolunay ise sosyal çevreniz ve arkadaşlarınızla 
yaşanabilecek gerginlikler açısından riskli.

Changes in your permanent settlement can 
be on the agenda with the solar eclipse on 
December 14. You may experience some 
new developments regarding your family life, 
house or the elderly in your family. You may 
come by some basic steps that can carry 
you to the next phase of your life. And the full 
moon at the end of the month is prone to risks 
regarding tensions you 
may experience  
with your social circle 
and friends.  

Mesleki konulardaki gelişmeler 14 Aralık 
Güneş tutulması ile birlikte gündeminizin 
üst sıralarına yerleşebilir. İş değişikliği ya da 
çalışma ve faaliyet alanınızla ilgili gelişmeler 
söz konusu olabilir. Başvurular, teklifler ve yeni 
kararlar da masaya gelebilir. Ayın sonunda 
gerçekleşecek olan dolunay çocuk ve özel 
hayat açısından bir karar alma mecburiyeti 
doğurabilir. Özel ilişkilerde dengede kalmak 
şart.

Developments regarding professional matters 
can rank high up in your list of priorities with 
the Solar Eclipse on December 14. A change 
of jobs or developments regarding your 
sphere of activity might be on the agenda. 
Applications, proposals and new decisions 

might be on the table. You 
may have to take a 
decision regarding your 
children or private life 
with the full moon at the 
end of the month. You 
need to strike a balance in 
private affairs.  

CAPRICORN PISCES

 LEO

Günlük işlere ve kendinize ayırdığınız zaman 
konusunda 14 Aralık Güneş tutulması ile birlikte 
bir denge yaratma ihtiyacınız olabilir. Kısa süreli 
de olsa kendinizle baş başa kalmak, buna vesile 
olacak aktivitelerle uğraşmak, ortamlarda daha 
fazla yer almak size iyi gelebilir. Özellikle ayın 
sonunda gerçekleşecek olan dolunay ile birlikte 
ikili ilişkiler başta olmak üzere geçmişinizle 
yüzleşebilirsiniz.

With the Solar Eclipse on December 14 you 
may have to strike a balance between your daily 
chores and the downtime you allot for yourself.  
Being left to your own devices even for a short 
while, and getting occupied with activities that  
will serve that end or being more on the scene  
can make you feel good. With the full moon at 
the end of the month, you may confront your 
past with one-on-one relationships coming first.  

AQUARIUS

CANCER

VIRGO

_ 
PEGASUS    67









_ PEGASUS 71 

Pegasus’tan Haberler News

PEGASUS BOLBOL SHOP AÇILDI!

NEWLY OPENED PEGASUS BOLBOL SHOP!   
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Türkiye’nin dijital havayolu Pegasus, avantajlı uçuş programı Pegasus 
BolBol üyelerine onlarca markadan BolPuan kazanma fırsatı sunan yeni 
platformu Pegasus BolBol Shop’u açtı. Pegasus BolBol Shop’ta yer alan 
markalardan online alışveriş yaparak BolPuan kazanan Pegasus BolBol 
üyeleri, kazandıkları bu puanları; uçuşlarında veya koltuk, yemek, fazla bagaj 
hakkı gibi ek hizmet alımlarında kullanabiliyor.

Pegasus BolBol üyeleri, www.flypgs.com üzerinden Pegasus BolBol üyeliğine 
giriş yapıp BolBol sekmesi altında yer alan BolBol Shop butonunu tıklayarak 
ya da doğrudan www.pegasusbolbolshop.com.tr adresinden Pegasus BolBol 
Shop platformuna ulaşabiliyor. 

BolBol üyeleri; Pegasus BolBol Shop’ta Trendyol, Gittigidiyor, Boyner, 
Teknosa, D&R, Koton, LC Waikiki, Arçelik, Samsung, Çiçeksepeti, Morhipo, 
Toyzz Shop,  Joker, Network, Modanisa, Mavi, GAP, Mudo, Defacto, D’S 
Damat, Marks&Spencer, Yargıcı, Lacoste, Nautica, Süvari, AVVA, Gant, 
Touché Prive, Occasioni Hummel, Penti, Dagi, Oxxo, Nike, Ayakkabı Dünyası, 
SuperStep, Sportive, Puma, Yalıspor, Desa, Hotiç, Reebok, Asics, Setre, 
Bernardo, Karaca Home, Pera Bulvarı, Emsan, Jumbo ve Yakala.co’dan 
alışveriş yaparak BolPuan kazanabiliyor.

EARN BOLPOINTS WHEN YOU SHOP FOR 
POPULAR BRANDS ONLINE AT THE NEWLY 
OPENED PEGASUS BOLBOL SHOP! 
Turkey’s digital airline, Pegasus, has just opened its new Pegasus BolBol 
Shop, offering its Pegasus BolBol members the chance to earn BolPoints 
from dozens of well-known brands. Pegasus BolBol members who earn 
BolPoints from shopping online at the brands in the Pegasus BolBol 
Shop, can then spend their collected BolPoints on flights or additional 
services such as seats, meals and excess baggage allowance.

Pegasus BolBol members can access the Pegasus BolBol Shop platform 
either by logging in to their Pegasus BolBol membership account on 
www.flypgs.com and clicking on the BolBol Shop under the BolBol tab, or 
directly by visiting www.pegasusbolshop.com.tr.

BolBol members can earn BolPoints by shopping at the following brands 
via the Pegasus BolBol Shop Platform: Trendyol, Gittigidiyor, Boyner, 
Teknosa, D&R, Koton, LC Waikiki, Arçelik, Samsung, Çiçeksepeti, Morhipo, 
Toyzz Shop, Joker, Network, Modanisa, Mavi, GAP, Mudo, Defacto, D’S 
Damat, Marks & Spencer, Yargıcı, Lacoste, Nautica, Süvari, AVVA, Gant, 
Touché Prive, Occasioni Hummel, Penti, Dagi, Oxxo, Nike, Shoe World, 
SuperStep, Sportive, Puma, Yalıspor, Desa, Hotiç, Reebok, Asics, Setre, 
Bernardo, Karaca Home, Pera Boulevard, Emsan, Jumbo and Yakala.co.
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Yaklaşık 200 davetlinin izlediği toplantıda, 
2020 yılında gerçekleşen ve havacılık tıbbını 
ilgilendiren konu, olay ve bilimsel gelişmeler 
detaylarıyla konuşuldu. Pegasus Hava Yolları 
Genel Müdürü Mehmet T. Nane’nin açılış 
konuşmacıları arasında yer aldığı etkinlikte; 
güncel mevzuat bilgileri, COVID-19 ve havacılık 
sektörüne etkileri, pandemi döneminde havayolu 
şirketlerinin sağlıklı uçuş adına yolcu ve ekiplerle 
ilgili aldığı tedbirler, hava trafik kontrolör 
muayeneleri, Akran Destek Programı, bilgi 
yönetim sistemi (BYS) ile ilgili yeni düzenlemeler 
gibi birçok sektörel konu irdelendi. Fransa 
Sivil Havacılık otoritesi Hava Sağlık Bölüm 
Başkanı’nın da katılım sağladığı etkinliğe ait 
konuşma ve sunumlara www.hutp.org web 
sayfasından ulaşılabilir. 

SUPPORTED BY DGCA, 
2020 AEROSPACE HEALTH 
ASSESSMENT MEETING 
WAS HOSTED ONLINE BY 
AVIATION AND AEROSPACE 
MEDICINE PLATFORM 

In the meeting, which was held with the 
participation of 200 invitees, issues, incidents 
and scientific developments of 2020 in relation 
to aerospace medicine were evaluated in 
detail. In the event, in which Pegasus Airlines 
CEO Mehmet T. Nane was one of the keynote 
speakers, many industrial issues like info on 
updated legislation, COVID-19 and its impact 
on aviation industry, the measures airlines have 
taken with regards to passengers and their 
crew for safe flights during the pandemic, air 
traffic controller examinations, Peer Support 
Program, and new arrangements regarding the 
information management system (BYS) were 
addressed. You may access the speeches and 
the presentations of the event, to which Head 
of Aerospace Health Department of Directorate 
General of Civil Aviation of France also 
participated in, from www.hutp.org web site.  

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)tarafından desteklenen Havacılık ve Uzay Tıbbı Platformu’nun 2020 Değerlendirme Toplantısı,  
27-29 Kasım 2020 tarihlerinde online olarak gerçekleştirildi. 

Supported by Directorate General of  
Civil Aviation (DGCA), Aviation and 
Aerospace Medicine Platform’s 2020 
Assessment Meeting was held online 
between 27-29 November 2020. 
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T H E  Y E A R - L O N G  M A R AT H O N  S TA RT E D  F O R  
55 “FIR ST CHANCE” PA RTICIPANTS  

Esas Social, the 
social investment 
unit of Esas Holding, 
has meld the responsible 
citizenship value of the  
holding with the  
philanthropist vision 
of Şevket Sabancı and his 
family. As a representative 
of social impact investment 
approach in Turkey, Esas 
Social was established 
with the aim to understand 
and provide solutions to the 
problems of our country and 
society. Esas Social  
launched the “First Chance 
Program” in 2016 to provide 
a solution model for the 
employment of university 
graduates who cannot land 
in a job due to inequality of 
opportunity. Until this  
day, 95 young people completed the program successfully. In 2020, 55 young people participated 
in the program. The participants of the First Chance Program started working in NGOs after the 
orientation program.   
  
Within the scope of the orientation held online due to the pandemic, the participants got detailed  
information on how the First Chance Program operates, and they had a chance to meet Esas  
Holding executives including Esas Holding Chairman Ali Sabancı, Esas Holding Vice Chairperson  
Emine Sabancı Kamışlı, Esas Holding Board Member Can Köseoğlu and Esas Holding Board 
Member & CEO Çağatay Özdoğru and listen to their experiences.   
  
Addressing the new participants in the orientation program, Esas Holding Vice Chairperson  
Emine Sabancı Kamışlı said,“We have developed the First Chance Program as a solution model  
for the inequality of opportunity experienced during the transition to the first job following  
graduation. We want you to be perceptive and use the opportunities you are given for  
self-improvement to the full. Esas Social is an ecosystem that expands more and more every  
day and now you are also a part of this family. Welcome you all.”   
  
Each one of the First Chance participants will be getting educational and developmental support  
of more than 250 hours within the First Chance Academy developed in collaboration with PERYÖN 
Academy. Besides English support and Office programs, they will be given many courses on  
planning and organisation, relationship management, result oriented working, team work, time  
management, creativity and innovation, communication and persuasion, decision taking and  
stress management which are deemed to be 21st century skills by the World Economic Forum.  
Moreover, the executives working in the prominent organisations of the business world which are 
among the First Chance Program’s corporate sponsors, will be providing mentorship and support 
to improve the interview skills of the young people.    
  
On the other hand, the first meet-ups of the Buddy system, launched last year to bring the First 
Chance graduates of the previous year with the new term participants, is also given a start.  

İlk Fırsat 2019 Katılımcıları hakkında bilgi edinebilirsiniz.
You can obtain information on the 2019 participants of First Chance. esas-sosyal ilk_firsatilk.firsat ilkfirsat

İşverenler tarafından daha az bilinen devlet 
üniversitelerinden mezun gençlere fırsat eşitliği 
sunmayı hedefleyen İlk Fırsat Programı’nın 2020 
katılımcıları aldıkları oryantasyon sonrasında işlerine 
başladı. 

The 2020 participants of the First Chance Program which aims to 
give an opportunity to the new graduates of state universities lesser 
known by the employers, started their jobs after the orientation they 
received. 

Esas Holding’in sosyal yatırım birimi olan Esas Sosyal, holdingin 
sorumlu vatandaşlık değerini, Şevket Sabancı ve ailesinin 
hayırseverlik vizyonuyla birleştirmiştir. Sosyal etki yatırımı anlayışının 
Türkiye’deki örneği olan ve ülkemizin sorunlarını ve toplumun 
ihtiyaçlarını anlayıp çözümler üretmeyi amaçlayan Esas Sosyal, 
fırsat eşitsizliği nedeniyle işe giremeyen üniversite mezunu gençlerin 
işsizlik sorununa çözüm modeli oluşturmak amacıyla 2016 yılında 
“İlk Fırsat Programı”nı başlattı. Bugüne kadar 95 genç, programı 
başarıyla tamamladı. 2020 döneminde ise 55 genç bu programa 
dâhil oldu. İlk Fırsat Programı’nın yeni katılımcıları düzenlenen 
Oryantasyon Programı’nın ardından işbaşı yaptı. 

Pandemi nedeniyle online olarak gerçekleşen oryantasyon 
kapsamında, İlk Fırsat Programı’nın işleyişi hakkında detaylı bilgi alan 
gençler, aralarında Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, 
Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, 
Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Can Köseoğlu ve Esas Holding 
Yönetim Kurulu Üyesi & CEO’su Çağatay Özdoğru’nun da yer aldığı 
Esas Holding yöneticileri ile tanışma ve deneyimlerini dinleme fırsatı 
buldu. 

Oryantasyonda yeni katılımcılara hitap eden Esas Holding Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, “İlk Fırsat Programı’nı 
üniversiteden ilk işe geçişlerde yaşanan fırsat eşitsizliğine bir çözüm 
modeli olarak geliştirdik. Program boyunca algılarınızı açık tutmanızı 
ve kendinizi geliştirmek için size sunulan imkânları sonuna kadar 
kullanmanızı istiyoruz. Esas Sosyal giderek genişleyen bir ekosistem 
ve siz de artık bu ailenin bir parçası oldunuz. Hepiniz hoş geldiniz” 
dedi.

İlk Fırsat katılımcılarının her biri, PERYÖN Akademi iş birliği ile hayata 
geçirilen İlk Fırsat Akademisi kapsamında 250 saatten fazla eğitim 
ve gelişim desteği alacak. İngilizce desteği ve Office programlarının 
yanı sıra planlama ve organizasyon, ilişki yönetimi, sonuç odaklılık, 
takım çalışması, zaman yönetimi, yaratıcılık ve yenilikçilik, iletişim ve 
ikna, karar alma ve stres yönetimi gibi Dünya Ekonomik Forumu’nun 
21. Yüzyıl Becerileri olarak belirlediği pek çok eğitime katılacak. Ayrıca 
İlk Fırsat Programı’nın kurumsal destekçileri arasında yer alan iş 
dünyasının önde gelen kurumlarındaki yöneticiler de mentorluk ve 
mülakat becerilerini geliştirmesi için gençlere destek verecek.  

Öte yandan, İlk Fırsat Programı kapsamında geçen yıl başlayan ve 
İlk Fırsat mezunları ile yeni dönem katılımcılarını buluşturan Akran 
Sistemi’nin bu yılki görüşmeleri de başladı.
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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
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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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PEG ASUS ,  OLMAK ÜZERE 
.
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Riyadh Muscat

Baku
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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).

BULGAR STAN

SUR YE IRAK

RAN

ERMEN STAN

AZERBAYCAN

GÜRC STAN
KARADEN Z

AKDEN Z

YUNAN STAN

KKTC

stanbul

Edremit

zmir

Denizli

Bodrum

Dalaman Antalya

Gazipa a

Konya

Adana

Kahramanmara

Gaziantep
anl urfa

Mardin
Diyarbak r

 Malatya

Kayseri
Elaz

Mu Van

Erzurum

Trabzon

Sivas

Samsu
Sinop

n

a

Batman

Hatay

SYRIA IRAQ

IRAN

NORTH 
CYPRUS

BULGARIA

GREECE

MEDITERRANEAN SEA

BLACK SEA

ARMENIA

AZERBAIJAN

GEORGIA

iirrrrrrrrmm rrrrrirr

aababbb

rrrrrrrrrrrmmmmiii

A

A

A

A

A

A

A

T

T

T

T

T T

T

T

T

Kars
Ank

Bingöl

Erzincan

Ordu-Giresun

ra

Amasya








