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

Genel Müdürü
Pegasus Airlines CEO

SEYAHATİNİZ İÇİN İHTİYACINIZ 
OLAN HER AN YANINIZDAYIZ
Değerli Misafirlerimiz,
Pandemi öncesinde sizleri 35’i yurt içinde, 78’i yurt dışında 
olmak üzere toplam 44 ülkede 113 noktaya ulaştırıyor ve 
İstanbul Sabiha Gökçen üzerinden Türkiye ile Avrupa, Kuzey 
Afrika, Ortadoğu, Rusya, Orta Asya arasında bağlantılı uçuşlar 
gerçekleştiriyorduk. Hedefimiz, pandeminin seyri doğrultusunda 
verilecek izinlere göre kademeli olarak uçuşlarımızı artırarak 
yeniden uçuş ağımızın tamamına uçabiliyor olmak. Bunun 
yanı sıra yeni hatlar açmaya da devam ediyoruz. Bunlardan 
en yenisi, İstanbul Sabiha Gökçen ile Pakistan’da Karaçi’yi 
birbirine bağlayan hattımız. Elbette bunları yaparken en 
öncelikli hedefimiz, siz değerli misafirlerimize ve çalışanlarımıza 
sağlıklı ve güvenli bir seyahat sunmak. Bu sebeple pandemi 
sürecinin başından itibaren alınacak önlemlere odaklandık ve 
çalışmalarımızı hâlâ titizlikle sürdürüyoruz.

Bizim için bir diğer önemli konu da seyahatiniz öncesi, sırası 
ve sonrasında bize ne zaman ihtiyacınız olursa sizlere en hızlı 
ve pratik şekilde destek olabilmek. Bunun için Ağustos ayında 
Whatsapp destek hattı uygulamamızı hayata geçirdik. İhtiyaç 
halinde sorularınızı en hızlı ve en kolay şekilde sorabilmeniz ve 
çözüme ulaştırabilmeniz için 7/24 hizmet veren +90 850 399 17 
01 numaralı Whatsapp destek hattımızdan yararlanabileceğinizi 
tekrar hatırlatmak isterim.

Adım Adım Anadolu
Anadolu toprakları bereketiyle, tarihe tanıklık eden mimari 
yapılarıyla, cömert ve sıcakkanlı insanlarıyla kendini tüm 
dünyaya hayran bırakıyor. Bu sayımızdaki “Adım Adım Anadolu” 
yazısında Anadolu’nun güzel şehirleri Amasya, Samsun, 
Diyarbakır, Adana, İzmir ve Kars hakkında bilgi edinebilir, bir 
sonraki seyahat rotanızı belirlemek üzere ilham alabilirsiniz.

Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!
Cumhuriyetimizin 97. yılında aziz milletimizin Cumhuriyet 
Bayramı’nı en içten dileklerle kutluyor, başta ulu önderimiz Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, O’nun kahraman silah 
arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve 
rahmetle anıyorum.

Emniyetli, sağlıklı ve iyi uçuşlar dilerim.

WE’RE WITH YOU EVERY  
STEP OF YOUR JOURNEY 
Dear Guests,
Prior to the pandemic, we operated a network of  
113 destinations including 35 in Turkey and 78 international 
destinations in 44 countries across Europe, North Africa, the 
Middle East, Russia and Central Asia via our hub at Istanbul 
Sabiha Gökçen. Our goal is to gradually increase the number 
of flights we operate with a view to restoring our whole flight 
network, in line with the permissions that will be granted. We 
are also continuing to add new routes to our network. Our 
latest destination connects Istanbul Sabiha Gökçen to Karachi 
in Pakistan. Our highest priority throughout everything we do 
is to provide you, our valued guests and employees, a healthy 
and safe journey. That is why we have focused on implementing 
all our precautionary measures since the beginning of the 
pandemic, and we continue to work meticulously to this end.

Another one of our priorities is to provide you with quick and 
easy guest support for your enquiries whenever you need to 
get in touch; before, during and after your flight.  That’s why 
in August, we launched our 24/7 WhatsApp support line in 
Turkey. I’d like to remind you that you can benefit from our 
WhatsApp support line which is accessible 24/7 on +90 850 399 
17 01 from Turkey so that we can answer your questions and 
offer solutions in the quickest and easiest way possible.  

Anatolia Step By Step 
The region of Anatolia is known for its rich and fertile lands, 
historical architecture, and the warmth and generosity of its 
people. In our “Anatolia Step By Step” feature, you will find 
fascinating insights into these beautiful Anatolian cities: 
Amasya, Samsun, Diyarbakır, Adana, Izmir and Kars, with lots 
of inspiration for your next trip.

Happy Republic Day!
This year marks the 97th anniversary of the Republic of  
Turkey. We celebrate the Republic Day of our beloved nation, 
and commemorate our great leader Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk, and our brave martyrs and veterans, with respect and 
gratitude. 

Wishing you a safe, healthy and pleasant flight.

Entry
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0850 250 02 24

 - GERMANY TICKET LINE  069120063505
 - UK TICKET LINE  03333003500   

 - UK  0170060140
 - ITALY  0645226934   

 - SPAIN TICKET LINE  9 11123877 
- NETHERLANDS  0 202626924

- NORWAY  21959265
- DENMARK  78774491

- SWEDEN  0 840308782
- UNITED ARAB EMIRATES 043578128

- LEBANON 01369869
- SWITZERLAND TICKET LINE 0445510018

- UKRAINE TICKET LINE 0800505510
- GEORGIA TICKET LINE 0322400040

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

- AUSTRIA TICKET LINE 012675322
 - ISRAEL TICKET LINE  037208299  

- KUWAIT TICKET LINE  22447709  
- BAHRAIN TICKET LINE  17212033 

- QUATAR TICKET LINE  44421807 / 44420961
AZERBAIJAN  0125980598 / 0705980598 / 0555980598 /0505980598 

- EGYPT TICKET LINE  01006038901 / 01000068070
 - RUSSIA TICKET LINE  +74996092878

 - NORTH CYPRUS  0090 850 250 6777
 - OTHER COUNTRIES  0090 850 250 67 77

  OUR AGENTS  

 - GEORGIA  00 995 32 240 00 40
 - LEBANON  00 961 1 369 869

 - ITALY  0 645226934 (***)
 - UKRAINE  00 38 0800 505 510
 - ROMANIA  00 40 21 307 91 75

 - KOSOVO  00 381 38 225 810
 - KAZAKHSTAN  007 727 2731717

 - KUWAIT  00 965 22447709
 - BAHRAIN  00973-38817488

 - QATAR  00 974 4421807
 - USA  00 90 850 250 67 77 

 - CANADA  00 90 850 250 67 77 
 - UAE  00 971 4 357 81 28 

- IRAQ (ERBIL)  00 964 750 895 50 20
- AZERBAIJAN  00 994 12/70/55/50 5980598 
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Trend hotwire
TRENDING TOPICS... WORTH SEEING...

KARAGÖZ, MY DEAR  

Karagöz ve Hacivat kayıkta, 
Deve derisi, 25,7x36,5,  

Yapı Kredi Müzesi 
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FOR EYES THAT LISTEN   
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THE YEARNING TO BE ON THE ROAD 

1- Kezban Arca Batıbeki, “İstanbul”
2- Kezban Arca Batıbeki, “Hats of New York City”
3- Kezban Arca Batıbeki, “Cage 2, New York”artcrowdistanbul.com  

12

3
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KARAGÖZ, MY DEAR  

sanat.ykykultur.com.tr  

1

2

1- “Ejderha”, Yapı Kredi Müzesi  
“The Dragon”, Yapı Kredi Museum

2- Cengiz Özek, “Nuh’un Gemisi / Noah’s Ark”

3- Cengiz Özek, “Pegasus”

4- Serkan Öztürk, “Frenk / The Frank“

1

33

4
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THAT WE KNOW AND THAT WE DON’ T   

artonistanbul.com  

Mithat Şen, “Âlem” Serisinden 6 / No. 6 from “Âlem” Series , 2020.
Fotoğraf/Photograph: Kayhan Kaygusuz
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T H E  F U T U R E  W E  W I L L  B E  
LE AVING TO GIRL CHILDREN  

istanbulkadinmuzesi.org • schneidertempel.org  
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DIGITAL FASHION WEEK KICKS OFF

mbfwistanbul.com 
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FE STIVAL TIME IN ANTALYA  
Altın Portakal’ın bu yıl 

iki farklı afiş çalışması 
bulunuyor: Afişlerin 
ilkinde Fatma Girik, 
diğerinde ise salgın 

sürecinin kahramanları olan 
sağlık çalışanları yer alıyor.

Golden Orange has 
two different posters 

this year: The first 
features Fatma Girik, and 

the second one features the 
healthcare employees, the 

heroes of the pandemic.  

antalyaff.com  

İnsanlar İkiye Ayrılır

Gelincik

Koku

Dirlik Düzenlik



Ekim / October  2020 _
 
PEGASUS    21

TREND / Hotwire

FILMEKIMI STARTS  

Uluslararası Yarışma Jüri başkanlığını yönetmen Tayfun 
Pirselimoğlu’nun yaptığı 39. İstanbul Film Festivali’nde, 
Uluslararası Altın Lale için yarışan filmler şöyle:
• Mickey ve Ayı / Mickey and the Bear / Annabelle 

Attanasio / ABD 

• Sarı Hayvan / Um Animal Amarelo / A Yellow Animal / 
Felipe Bragança / Brezilya, Portekiz 

• Luxor / Zeina Durra / Mısır, İngiltere, Birleşik Arap 
Emirlikleri 

• Sanctorum / Joshua Gil / Meksika, Dominik 
Cumhuriyeti, Katar 

• Koza / Kokon / Cocoon / Leonie Krippendorff / Almanya 

• Oğul-Ana / Pesar-Madar / Son-Mother / Mahnaz 
Mohammadi / İran, Çek Cumhuriyeti 

• Yabancı / Exil / Exile / Visar Morina / Almanya, Belçika, 
Kosova 

• Denizaltısı da Olsun İsteyen Cam Temizleyici / 
Window Boy Would Also Like to Have a Submarine / 
Alex Piperno / Uruguay, Arjantin, Brezilya, Hollanda, 
Filipinler 

• Yankılar / Bergmál / Echo / Rúnar Rúnarsson / İzlanda, 
Fransa, İsviçre 

• Öteki Kuzu / The Other Lamb / Malgorzata Szumowska 
/ İrlanda, Belçika, ABD 

• Atlantis / Valentyn Vasyanovych / Ukrayna 

• Kuş Dili / Mowa Ptaków / Bird Talk / Xawery Zulawski / 
Polonya 

The films competing for the International Golden Tulip 
Competition in the 39th Istanbul Film Festival to be 
selected by the international competition jury presided 
by director Tayfun Pirselimoğlu are:  
• Mickey ve Ayı / Mickey and the Bear / Annabelle 
Attanasio / ABD   

• Sarı Hayvan / Um Animal Amarelo / A Yellow Animal / 
Felipe Bragança / Brezilya, Portekiz   

• Luxor / Zeina Durra 
/ Mısır, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri   

• Sanctorum / Joshua Gil / Meksika, Dominik 
Cumhuriyeti, Katar   

• Koza / Kokon / Cocoon / Leonie Krippendorff / Almanya   

• Oğul-Ana / Pesar-Madar / Son-Mother / Mahnaz 
Mohammadi / İran, Çek Cumhuriyeti   

• Yabancı / Exil / Exile / Visar Morina / Almanya, Belçika, 
Kosova   

• Denizaltısı da Olsun İsteyen Cam Temizleyici / Window 
Boy Would Also Like to Have a Submarine / Alex Piperno 
/ Uruguay, Arjantin, Brezilya, Hollanda, Filipinler   

• Yankılar / Bergmál / Echo / Rúnar Rúnarsson / İzlanda, 
Fransa, İsviçre   

• Öteki Kuzu / The Other Lamb / 
Malgorzata Szumowska / İrlanda, Belçika, ABD   

• Atlantis / Valentyn Vasyanovych / Ukrayna   

• Kuş Dili / Mowa Ptaków / Bird Talk / Xawery Zulawski 
/ Polonya   

Luxor

Sarı Hayvan / A Yellow Animal

Öteki Kuzu / The Other Lamb

Mickey ve Ayı / Mickey and the Bear

Sanctorum
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TIME FOR SUBMISSIONS FOR THE 
SHORT FILMS  

Çanakkale’de Yeni Bir Konaklama 
Deneyimi: Avec Hotel

Efsanelere konu olan Kaz Dağları’ndan kendine has bir 
dünya sunan Bozcaada’ya, tarihi Gelibolu Yarımadası’ndan 
Truva Antik Kenti’ne…. Tarihi kadar eşsiz doğası ve pırıl pırıl 

deniziyle de ziyaretçileri kendisine çeken Çanakkale’de 
hizmete açılan Avec Hotel, hem konaklama hem de 

yeme-içme mekânlarıyla adından söz ettiriyor. Otomotiv 
sektöründeki yatırımlarıyla tanınan Çanakkaleli Paşalı 
Grubu’nun turizm alanındaki yatırımı olan Avec Hotel, 
konaklama imkânıyla birlikte yörenin lezzetlerini iyi bir 

hizmet kalitesiyle buluşturan Carna Restaurant ile de dikkat 
çekiyor. Hafif atıştırmalıklarıyla öne çıkan Cafely Bistro ve A 
Black Lounge ise yol üstünde yemek molası vermek isteyen 
ziyaretçiler için de ideal. Tatilciler için her şeyin düşünüldüğü 
Avec Otel’in SPA-Wellness hizmeti ise günün yorgunluğunu 

masajla atmak isteyen tatilcilere hitap ediyor.    
avechotel.com.tr

A New Hospitality Experience in 
Çanakkale: Avec Hotel 

From Mount Ida, the subject matter of epics, to Tenedos 
Island which presents a world of its own… From the historical 

Gallipoli Peninsula to the Troy Ancient City…. Brought into 
service in Çanakkale, which draws visitors to itself with its 

history, unique nature and gleaming waters, Avec Hotel 
is making a distinguished name for itself not just for its 
hospitality but also its food and beverage venues. The 

tourism investment of the Paşalı Group of Çanakkale, better 
known for its investments in the automotive sector, Avec 

Hotel stands out with the Carna Restaurant which offers the 
culinary delights of the region with a good service quality 

along with its hospitality. Cafely Bistro is coming to the fore 
with its light snacks, while A Black Lounge is ideal for those 

who would like to take a break on their road trip. Avec Hotel’s 
SPA-Wellness service, where everything is thought out for the 

holidaymakers, appeals to those holidaymakers who would 
like to relieve the stress of the day with a massage.    
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THUR SDAY 
CINEMA “AT HOME”  

saltonline.org 

1-4 Ekim: Jaan Tootsen,  
“Uus Maailm” [Yeni Dünya], 2011

8-11 Ekim: Rita Maia ve Vasco Viana,  
“Batida de Lisboa” [Lizbon’un Ritmi], 2019

15-18 Ekim: Peng Fei Song,  
“Underground Fragrance” [Yeraltı Esansı], 2015

22-25 Ekim: Johannes Schaff,  
“Symphony of Now” [Bugünün Senfonisi], 2018

29 Ekim-1 Kasım: Selina Miles,  
“Martha: A Picture Story”  

[Martha: Bir Fotoğraf Öyküsü], 2019

“At Home” October Program
1-4 October: Jaan Tootsen, “Uus Maailm”  

(The New World)[Yeni Dünya], 2011  

8-11 October: Rita Maia and Vasco Viana,  
“Batida de Lisboa” (Lisbon Beat)  

[Lizbon’un Ritmi], 2019  

15-18 October: Peng Fei Song,  
“Underground Fragrance” [Yeraltı Esansı], 2015  

22-25 October: Johannes Schaff, 
“Symphony of Now” [Bugünün Senfonisi], 2018  

29 October-1 November: Selina Miles,  
“Martha: A Picture Story”  

[Martha: Bir Fotoğraf Öyküsü], 2019  

“Martha: A Picture Story” (2019) © Projector Films (Mural painting by Kobra / Photo by Martha Cooper)
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A FIRST IN THE HISTORY OF  
IMM CITY THEATRES  

sehirtiyatrolari.ibb.istanbul
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Dava

zorlupsm.com • dasdas.com.tr

THE SEASON OPENS FOR  
THEATRE LOVERS  

The Trial

Joseph K.

Westend/Batının Sonu

Vahşet Tanrısı / God of Carnage

Pencere / SkylightCimri / The Miser
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Rituals and Spells in the Times of  
Hittites

Yazar Ayfer Tunç, Kapak Kızı ve Yeşil Peri 
Gecesi’yle kurduğu roman zincirini Osman 

ile tamamlıyor. Her şey olmak isterken 
hiçbir şey olamayan, gün gün, adım adım 

hem servetini hem kendini tüketen bir 
adamın, Osman’ın hikâyesinin anlatıldığı 

romanda, pahalı markaların, lüks yaşamın 
gösterişine dalan bir kültürün, bir sınıfın yok 

oluşu anlatılıyor.   
canyayinlari.com  

The Story of a Generation   
Author Ayfer Tunç completes the 

sequel to Kapak Kızı and Yeşil Peri 
Gecesi with Osman. The novel which tells the 

story of Osman, a man who wants to be a 
jack of all trades and ends up as a master of 
none, and how he spends his whole wealth to 
this end, depicts the death of a culture and a 
social class which delves into the glamour of 

luxury living and expensive brands.  

THE 3 600 YE AR OLD  SPELL S OF ANATOLIA  

Hititlerde Ritüel ve Büyü
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Reviewing 
Palmyra in Multiple Dimensions: Images, Ruins and Cultural Memory

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının 
önemli romancı ve piyes yazarlarından 
kabul edilen Mahmut Yesari’nin 1928 
yılında tefrika edilen romanı Hınç, 92 
yıl sonra ilk kez günümüz okurlarıyla 

buluşuyor. Kaybedilmiş büyük 
servetlerle sefalet dolu hayatların yan 

yana sergilendiği Hınç, borç batağından 
kurtulmaya çalışan Muammer Sacit’in 

intikam kararıyla başlayan ve başka 
karakterlerin de katıldığı entrikalarla 
şekillenen bir konuya sahip. Kitabı 
günümüz Türkçesine uyarlayanlar 
ise Reyhan Tutumlu ve Ali Serdar.  

press.ku.edu.tr  

Once Again After  
92 Years    

The novel Hınç (Rancour), written 
in 1928 by Mahmut Yesari, one of 
the most important novelists and 

playwrights of Turkish literature in the 
Republican era, meets today’s readers 

for the first time in 92 years. Hınç 
(Vindication), in which lives full of misery 

and lost fortunes are displayed side 
by side, has a plot that starts with its 
protagonist’s -Muammer Sacit- oath 
of revenge who is trying to get rid of 

the spiral of debt, and the story takes 
shape with other characters  getting 
into the web of intrigue. The book is 
transliterated by Reyhan Tutumlu  

and Ali Serdar.

O DE TO PA L MY RA  

bilgi.edu.tr  

TREND / Hotwire
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I See That

Loudly, Softly, in a Whisper

JOURNEY THROUGH 
THE SENSES

Görüyorum
Duyuyorum

Köpek Adam 3   
“Kaptan Düşükdon”un yaratıcısı Dav Pilkey’in imzasını 
taşıyan “Köpek Adam” serisi, polis memuru Greg ve 
iş arkadaşı sevimli köpeğin geçirdiği bir kazanın 
ardından ortaya çıkan yepyeni bir kahramanın, efsane 
burnuyla her suçun kokusunu alan Köpek Adam’ın 
maceralarını anlatıyor. Serinin üçüncü kitabı Köpek 
Adam: İki Kediciğin Hikâyesi’nde dünyanın en tüylü 
kahramanı, şehri korumak isterken yine başını belaya 
sokuyor. 9 yaş üstü okuyuculara yönelik serinin son 
kitabını Türkçeye Pınar Gönen çevirdi.  
altinkitaplar.com.tr  

Dog Man 3    
The “Dog Man” series written by Dav Pilkey, the 
creator of the “Captain Underpants”, tells the story 
of a brand new hero who has come about following 
an accident police officer Greg and his co-worker 
dear dog has had: The adventures of the Dog 
Man that smells crime with his legendary nose. In the 
third book of the series The Dog Man: A Tale of Two 
Kitties the hairiest hero of the world gets into trouble 
while trying to save the city. The last book of the 
series for children aged 9 and over was translated 
into Turkish by Pınar Gönen.  
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COURSES FOR TWO TERMS 
FROM CARTOON MILL  
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CHILDREN GET INTRODUCED  
TO MINIATURES  

peramuzesi.org.tr 

Sakıp Sabancı Müzesi, Ekim ayından itibaren çevrimiçi 
öğrenme programlarına ev sahipliği yapıyor. Çocuklar 
hafta sonları saat 12.00-13.00 saatleri arasında Zoom 
üzerinden gerçekleştirilecek atölyelerde Rönesans’tan 
kavramsal sanata uzanan geniş yelpazede farklı 
akımlarla ve bu akımların en önemli temsilcilerinin 
tekniğiyle tanışıyor. 7-12 yaş grubuna yönelik atölyeler 
Rönesans Sanatı, İzlenimcilik, Dışavurumculuk, 
Kübizm, Gerçeküstücülük ve Kavramsal Sanat / 
Yerleştirme Sanatı olmak üzere altı ana başlıkta 
yoğunlaşıyor. SSM öğrenme programında 
kolay malzemelerle uygulanabilen Kukla 
Yapım Atölyesi ve tasarım odaklı düşünme 
becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Bir de 
Böyle Düşün Atölyeleri yer alıyor.
sakipsabancimuzesi.org

From Renaissance to 
Conceptual Art  
Sakıp Sabancı Museum (SSM) hosts online 
learning programs as of October. The children  
are introduced to the various schools and the  
techniques of the most important 
representatives of the schools with an array  
ranging from Renaissance to conceptual art in  
the workshops held on Zoom on the weekends from  
12:00-13:00. The workshops for ages 7-12 focus on six  
main topics: Renaissance Art, Impressionism, Expressionism,  
Cubism, Surrealism and Conceptual Art / Installation 
Art. SSM learning program features ‘Puppet Making 
Workshop’, in which children make puppets with easily 
found materials and ‘Come Think This Way Workshop’ which 
aims to develop design oriented thinking skills.  
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Preparation
Toz bademi, pudra şekerini, Hindistan cevizi rendesini, unu ve tuzu, metal 
bıçak takılı bir mutfak robotunda 1 dakika boyunca aralıksız karıştırın. 
Fındık büyüklüğünde küpler halinde kesilmiş tereyağını ekleyin ve 
parçalar iyice ufalanana dek malzemelere yedirin. Yumurtanın beyazını 
ayırıp üzerini streç filmle örtün ve sonradan tepesine sürmek üzere 
buzdolabında muhafaza edin. Sarısını ise malzemelere ekleyin ve hamur, 
metal bıçağın etrafında toplanana kadar, yaklaşık 3 dakika robotu 
aralıksız çalıştırın.  
  
Hamuru iki parça pişirme kâğıdının arasında, merdane 
yardımıyla ya da ağır bir kesme tahtasıyla bastırarak 25 cm 
çapında (yaklaşık 1 cm kalınlığında) bir daire olarak açın. Sonra 
kâğıtlarla beraber bir kesme tahtasına aktarın ve parmağınızla 
bastırdığınızda göçmeyecek kadar sertleşene dek, yaklaşık 2 saat 
buzdolabında bekletin. Sertleşen hamurdan 5 cm çapındaki yuvarlak 
kurabiye kesme kalıbıyla parçalar kesin (her biri yaklaşık 30 g) ve 
kesme tahtasına dizin. Artan hamuru ellerinizle sıkıştırın, kâğıtların 
arasında tekrar aynı kalınlıkta açın ve kesmeye devam edin.   
  
File bademleri geniş bir tabağa yayın. Yumurta beyazını çatalla 
köpürene kadar hafifçe çırpın ve fırçayla kestiğiniz hamurların 
tepesine ince bir kat hâlinde sürün. Hamurları ters çevirip 
file bademlerin üzerine bastırarak yumurta beyazı sürülmüş 
yüzünün tamamen kaplanmasını sağlayın, ters çevirip kesme 
tahtasına dizin ve üzeri açık olarak 20 dakika buzlukta bekletin. O 
esnada fırını 180 derecede ısıtın. Hamurları, pişirme kâğıdı serili fırın 
tepsisine, aralarında üçer cm boşluk kalacak şekilde dizin. Tepsiyi fırının 
orta katına yerleştirin ve kurabiyelerle file bademlerin kenarları altın 
sarısı olana kadar, 22-24 dakika boyunca pişirin. Tepsiyi fırından alıp 
kurabiyeleri soğumaya bırakın. Geriye kalan hamurlarla aynı işlemleri 
tekrarlayın.  

In the bowl of a food processor fitted with a metal blade, process the  
powdered almond, sugar, shredded dried coconut, flour and salt continuously  
for one minute. Add the butter you have diced and pulse until coarse crumbs 
form. Then separate the egg white and cover it with a stretch wrap and keep it  
in the fridge to spread it on your cookies later. Add the egg yolk into the  
ingredients in the processor and keep the processor going for 3 minutes  

continuously until the dough gathers around the metal blades.  
  

Placing the dough in between two sheets of baking paper, roll it out  
with the help of a rolling pin or by pressing upon it with a heavy 
cutting board to get a 25 cm in diameter disc (that is about 1 
cm thick). Then transfer it on a cutting board with the papers still  

on and keep them in the fridge until they get firm enough so when  
you press your finger in it you don’t get a dent, that is to say for about  

2 hours. Use a cookie cutter to get discs, 5 cm in diameter from the dough  
(each one should be about 30 g) and place them over the cutting board.  

Roll the excess dough into one and roll it out with the baking papers 
again to the same thickness and continue to cut more cookies.   

  
Spread the sliced almond into a large plate. Lightly whisk the 
egg white until frothy and with the help of a pastry brush spread 
a thin layer of it over the cookies. Turning the cookies upside down 

press them over the sliced almonds making sure that the egg white 
covered side is totally covered with sliced almonds, turn them upside 

down again and place them over the cutting board and keep them in the 
freezer for 20 minutes. In the meantime heat the oven to 180 degrees. Place 
baking paper over the oven tray and then place the cookies side by side 
leaving three centimetres in between them. Place the tray in the middle of the 
oven and cook for 22-24 minutes until the sides of the cookies and the sliced 
almonds turn golden brown. Take the tray out of the oven and leave it to cool 
off. Repeat the same process with the remaining dough.  

Cenk Sönmezsoy, Times
Cafe Fernando

HOMEMADE CO OKIE S OF CENK     
Cafe Fernando,  

Times

Malzemeler (24 adet için) 
3/4 su bardağı (75 g) toz badem, 3/4 su bardağı + 2 yemek kaşığı (140 g) pudra 
şekeri, 1/4 su bardağı (20 g) Hindistan cevizi rendesi, 2 su bardağı (280 g) un,  
1/4 tatlı kaşığı (2 g) tuz, 200 g tereyağı (soğuk), 1 adet büyük boy yumurta,  
2/3 su bardağı (67 g) file badem  

Ingredients (For 24 cookies) 
3/4 cup (75 g) powdered almond, 3/4 cup + 2 tbsp (140 g) confectioner’s sugar, 
1/4 cup (20 g) unsweetened shredded dried coconut, 2 cup (280 g) all-purpose  
flour, 1/2 tsp (2 g) salt, 200 g butter (cold), 1 large egg, 2/3 cup (67 g) thinly 
sliced almonds  
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[ TA N S U  B İ Ç E R ]

Tansu Biçer portrays prosecutor Halit

Halit

“IN THIS AGE, EVEN THE SUPER HEROES CAN’T DO 
ANYTHING ALL ON THEIR OWN.”  

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: TÜRKAN DOĞAN       FOTOĞRAF / PHOTOGRAPH: ERHAN TARLIĞ

“Saygı: Bir Ercüment Çözer Dizisi”nde savcı Halit karakterine hayat 
veriyorsunuz. Projeye dahil olma hikâyenizi sizden dinleyebilir miyiz? 
Senaryoyu sizin için farklı kılan özellikler var mı?

Savcı Halit bu anti kahraman hikâyesinde nerede duruyor? Kendi içinde 
açmazlar yaşıyor mu?

You are portraying prosecutor Halit in “Respect: An Ercüment Çözer  
Series”. Can you tell us how you were involved in this project? Are there 
things that make this screenplay stand out among others for you?  

 

 
 

 
 
 

Where does prosecutor Halit stand in this antihero story? Is he caught in 
his own dilemmas?  

 

 

 
 

PORTRE / Portrait
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Rolünüze nasıl hazırlandınız? Örnek aldığınız unutulmaz 
bir savcı karakteri oldu mu sinema ya da edebiyat 
tarihinde?

İzleyici sizi en çok bağımsız filmlerden, bu filmlerle 
aldığınız sayısız ödülden ve tiyatro sahnesinden tanıyor. 
Ancak son yıllarda sizi sıklıkla dizilerde de izliyoruz. 
Oyunculuk yolculuğunuzda dönüm noktalarınız var mı?

“Hayır” dediğiniz ancak sonrasında pişmanlık yaşadığınız 
roller çok oldu mu? 

How did you prepare for your role? Is there an 
unforgettable prosecutor character you took as an 
example in the history of cinema or literature?  

 
 

 

 

The audience recognises you mostly from independent 
movies, and the countless awards you got for these 
films and theatre plays. But in these last years we’ve 
been seeing you in TV series. Are there milestones in your 
acting career?  

 

Were there roles you said “No” to and then regretted 
having done so?   

 
 

 
 

Last year, we watched you in “Ivanov” on stage. Is there 
an everlasting character that you would like to portray on 
stage?   

 
 

PORTRE / Portrait
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Sizi son olarak geçtiğimiz yıl “Ivanov” ile tiyatro sahnesinde izledik. 
Tiyatroda hayat vermek istediğiniz ölümsüz bir karakter var mı? 

 
 

 

You are also working as a teacher in various universities. What do 
you recommend the most to those who will be taking a step into 
acting?   
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Aynı zamanda çeşitli üniversitelerde hocalık da yapıyorsunuz. 
Oyunculuğa adım atacak öğrencilere en çok neyi 
öğütlüyorsunuz? 

PORTRE / Portrait

We are experiencing a weird and difficult year due to the 
pandemic. What do you make of 2020?  

 
 
 

En sevdiğiniz tatil lokasyonlarını öğrenebilir miyiz?  
Kendinizi en çok nerelerde mutlu hissedersiniz?

Lokasyon veremem ama yaz sıcağını pek seven biri değilim. Daha 
çok ormanı, serinliği ve bazen de yağmuru severim. Ve de böyle 

yerlerde yürüyüş yapmayı... Bunu yapabildiğim zaman mutlu ve sakin 
olabiliyorum, düşünebiliyorum. Belki de dört mevsimin olduğu bir 

ülkede olduğum için şımarıklık yapıyorumdur. Sonuçta yaz mevsimi 
olmasa bu tercihlerde bulunamazdım.

Unutulmaz bir tatiliniz var mı?
Birkaç sene önce karavanla Norveç, İsveç, Danimarka ve Almanya’yı 

kapsayan bir gezi yapmıştık. Harika bir deneyimdi. Umarım tekrar 
yapabilirim. Hâlâ arada düşünüp mutlu olduğum bir seyahattir o. Bir 

sürü güzel anım var oralardan. Her anında çok mutluydum.
Önümüzdeki yıllarda görmeyi hayal ettiğiniz kentler var mı? 

Açıkçası özellikle bir kent gelmiyor aklıma ama soğuk ve orman 
seven biri olarak merak ettiğim ülkeler var. Kanada, Yeni Zelanda ve 

Finlandiya’yı öncelikle söyleyebilirim.

“I LOVE THE FORESTS, COOLNESS AND RAIN”   
Can we learn your most favourite holiday locations?  

Where do you feel the happiest the most?  
I cannot name a location but I’m not one who loves the heat of the 

summer. I love the forest, the coolness and sometimes rain. And going 
for walks in these sorts of places... I can be happy and calm when I 

can do these and I can think. Maybe I’m being a spoiled child because 
I live in a country that has four seasons. Ultimately, if we did not have 

summer I wouldn’t be able to make this choice.  
Do you have an unforgettable holiday?  

A few years ago we went on a journey through Norway, Sweden, 
Denmark and Germany with a van. It was a great experience. I hope to 
repeat it. It is a journey that leads me to a take a stroll down memory 
lane. I have so many nice memories of that trip. I was very happy at 

every moment of it.   
Are there cities that you would like to visit in the future?   

I can’t specifically name a city. But as someone who loves the cold 
and forests, there are a few countries that I’m curious about. I 

can name Canada, New Zealand and Finland first.  
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Pandemiyle birlikte tuhaf ve zor bir yıl yaşıyoruz. 2020 
sizin için nasıl geçiyor?

Son zamanlarda neler okuyup izliyorsunuz? Çok 
etkilendiğiniz, bakış açınızı değiştirebilecek güçte bir rol 
ya da karakter oldu mu okuyup izledikleriniz arasında?

Kübra

 
 

 

 
 

 

What have you been reading and watching lately? Is there 
a role or a character that you were impressed with, that 
could change your outlook on life among the things you 
have read and watched?  

Kübra  
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Seyahat travel
TRAVEL NOTES FROM TURKEY AND THE WORLD

ENDLESS SUNSHINE: ANTALYA
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
ANTALYA’ya haftanın HER günü her şey dâhil 
89,99 TL’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to ANTALYA from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights; all-
inclusive prices start at 89,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan ANTALYA’ya 
vergi ve ek ücretler hariç 
1500 BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

You can fly to ANTALYA from 
İstanbul Sabiha Gökçen  
Airport by using 1500 
BOLPOINTS, excluding taxes 
and charges.

1500 
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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ANTALYA

 YAZI / TEXT:  TÜRKAN DOĞAN

ENDLESS SUNSHINE  
ANTALYA 
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The Homeland of Attalos  
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The Heritage of the Seljuk  
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Stunning Sea Cliffs  

 

SEYAHAT /  Travel



Ekim / October  2020 _
 
PEGASUS    47

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

  
 

 

 



48 PEGASUS _
 
Ekim / October  2020

SEYAHAT /  Travel

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı son verilere göre Türkiye’de mutluluk düzeyi en yüksek olan 
şehir, yüzde 77,6’lık bir oranla Sinop. Şehir uzun zamandır listenin üst sıralarında yer alıyor.  

According to the latest data published by the Turkish Statistical Institute, the city where the happiness level is 
highest is Sinop with a rate of 77.6%. The city ranks on the top of the list for a long time now. 48 PEGASUS _
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Sinoplu Diyojen  
Kentin girişinde, MÖ 5. yüzyılda, 

bölgenin bir Helen kolonisi olduğu 
dönemde Sinop’ta doğmuş ünlü 
bir filozofun heykeli bulunuyor: 

Kendisinden bir isteği olup olmadığını 
soran Büyük İskender’e, “Gölge 

etme, başka ihsan istemem” diyen 
Diyojen’in heykeli…   

Diogenes of Sinope  
At the entrance of the city, there is 

the statue of a famous philosopher who 
was born in Sinope, when the city was 
a Hellenistic colony in the 5th Century 
BC: The statue of Diogenes who told 

Alexander the Great to, “Stand a little 
outside his sun” when he was asked if 

he wanted any favours…   

Çevresi ormanlarla kaplı Sinop’un 
il merkezinde, Osmanlı dönemi 

sivil mimari örnekleri olan 
zarif konaklar dikkat çekiyor. 

18. yüzyıl sonunda inşa edilen 
üç katlı Aslantorunlar Konağı, 

günümüzde Etnografya Müzesi 
olarak hizmet veriyor.   

Elegant Structures   
In the provincial centre of Sinop 
surrounded by forests, elegant 

mansions which are examples of  
Ottoman civil architecture draw the  

attention. The three storied  
Aslantorunlar Mansion built by the 
end of the 18th century serves as 
an Ethnography museum today.   

Kalenin yüksek duvarlarının ardında yer 
alan ve 1999 yılında müzeye çevrilen 

Tarihi Sinop Cezaevi söz konusu 
olduğunda akla ilk gelen isim,  
“Aldırma Gönül” adıyla bilinen 

“Hapishane Şarkısı V” şiirini burada 
mahkûmken yazan  

Sabahattin Ali.   

When you talk about the  Historical Sinop 
Prison, which stands behind the high 

walls of the fortress and is transformed 
into a museum in 1999, the first name to 
come to mind is, Sabahattin Ali who has 

written his poem entitled “Prison Song V”  
a.k.a. “Nevermind Heart” when he was 

a prisoner here.   

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
SİNOP’a haftanın DÖRT günü her şey 
dâhil 89,99 TL’den başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.

You can fly to SİNOP from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ FOUR days a week 
flights; all-inclusive prices start at 89,99 TL.

FLY WITH PEGASUS
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En Kuzey Uçta   
Anadolu’nun en kuzey noktası 

olan İnceburun, Sinop 
Yarımadası’nın kuzeybatısında 
yer alıyor. Fotoğraf tutkunları 

için pastoral manzaralar 
sunan İnceburun’daki deniz 

feneri, 1863 yılından beri 
gemilere yoldaşlık ediyor.  

The Northernmost  
Point    

The northernmost point of  
Anatolia, Cape Inceburun, is to the 

northwest of Sinop Peninsula.  
The lighthouse in İnceburun, 

which presents pastoral scenes to 
photography lovers, has been guiding 

the ships since 1863.  

Sinop sadece doğal güzellikleri ile 
değil, yerel tatlarıyla da  

ziyaretçilerini memnun ediyor. 
Yemeden dönmemeniz gereken 

lezzetler arasında bol cevizli Sinop 
mantısı, kuru üzümlü nokul,  

Boyabat ezmesi ve sirkeli pırasa ilk 
sıralarda geliyor.   

Must Eats     
Sinop does not only please  
its visitors with its natural 
beauties but also its local 

delights. Among the delicacies 
you must eat are Sinop dumplings 

with lots of walnuts, nokul with 
raisins, Boyabat ezme and leek 

with vinegar.   

Doğayla iç içe olacağınız en 
güzel yerlerden biri de şehir 

merkezine 30 km mesafedeki 
Erfelek Tatlıca Şelaleleri. İki km’lik 

dar vadide irili ufaklı 28 şelale 
bulunuyor. Doğa yürüyüşleri için 
biçilmiş kaftan olan bölge, 2011 
yılında tabiat parkı ilan edilmiş.  

One of the places where you 
can be at one with nature is 

the Erfelek Tatlıca Waterfalls which 
are 30 km away from downtown. There 
are 28 waterfalls, big and small, in the 

two kilometre long valley. The area 
which is ideally suited for trekking was 

declared a nature park in 2011.  

Şehir merkezine 10 km uzaklıktaki 
doğal sit alanı Hamsilos Tabiat 

Parkı, kamp ve piknik alanlarıyla 
oldukça popüler. Hamsilos’un, 

genellikle Kuzey ülkelerinde görülen 
fiyort tipi coğrafi oluşumların 
Türkiye’deki tek örneği olduğu 

söyleniyor.  

The Hamsilos Nature Park, a natural 
protected area which is 10 km away 
from the downtown, is quite popular 
with its camping and picnic areas. It 

is said that Hamsilos is the sole 
example of a fjord type formation in 
Turkey which is generally seen in the 

Nordic countries.   
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ANATOLIA STEP BY STEP   
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Her mevsim bir başka güzel olan kentler vardır. 
Yolunuz ne zaman düşerse düşsün size bambaşka 
bir yüzünü gösterir. İzmir, o kentlerden biri. Yazın tatil 
yöreleri serin ve mavi bir rüya gibidir. Ve yazdan sonra 
da ziyaretçilerine sıcaklığını sunmaya devam eder. 
Gökyüzünde parıldayan güneş konuklarını daima 
ısıtır. Hem Göztepe-Karşıyaka vapurunun üstünde 
uçan martılar da İzmir’in tadını çıkarmak konusunda 
size hak verir gibidir. İzmir’deki günlük hayatın birer 
parçası olan vapurlar denizde süzülürken kıyıda 
kalanlar da güvertede olanlar da güzel manzaranın 
tadını çıkarır. Deniz kenarındaki banklara oturmuş 
çiğdem çitleyenler ve oltasını atmış balık tutmaya 
çalışanlar, İzmir’de havanın tadını en çok çıkaranlar 
olsa gerek. İşte Kordon’da yürümenin, Konak 
Meydanı’nı keşfetmenin, Tarihi Asansör’e binip seyir 
terasından güzel İzmir’in doyumsuz manzaralarını 
izlemenin tam sırası. Her yer gezildiğinde ise illa ki 
İzmir Saat Kulesi’nin önünde fotoğraf çektirilecek 
ve bir İzmir hatırası daha gerçekleştirilecektir. Gün 
ise bir ihtimal, Kemeraltı Çarşısı’ndaki dükkânlarda 
tamamlanacaktır. İzmir’de kent merkezini doyasıya 
keşfettikten sonra ise Tire, Şirince, Birge, Alaçatı, 
Urla da dahil hepsi birbirinden güzel ve ünlü 
rotalara doğru bir yolculuk için yepyeni bir heyecan 
başlayacaktır. 

There are cities which are beautiful all year round.  
They would show you a different face of their 
own whenever you happen to pass them by. Izmir is  
one of those cities. In the summer, the holiday 
destinations are like a cool and blue dream. And they 
continue to offer the same warmth to their visitors  
even when the summer’s gone. Shining up above in  
the sky, the sun always warms up its guests. The  
seagulls flying above the Göztepe-Karşıyaka ferry  
seem to confirm that you are right in savouring Izmir.  
As the ferries which are a part of the daily life in Izmir  
float above the sea, both those ashore and aboard,  
enjoy the beautiful scenery. Those eating the  
sunflower seeds sitting on the benches and those  
trying to catch fish by the seaside, are the ones who  
make the most of the weather in Izmir. It’s just the  
right time to take a walk along the Kordon, to explore 
Konak Square and to take the historical elevator to  
enjoy the panoramic views of beautiful Izmir.  
Whenever you visit Izmir you would have a photo 
taken in front of the Izmir Clock Tower to have yet 
another Souvenir of Izmir. And you can call it a day 
at one of the stores in the Kemeraltı Marketplace 
perchance. After exploring down town Izmir you 
can embark on a brand new adventure heading 
towards the routes of famous and beautiful towns 
like Tire, Şirince, Birge, Alaçatı and Urla.   

THE STAR OF THE 
AEGEAN  
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Samsun draws attention with its historic importance by being the city where the first  
steps towards the liberation of the country and the establishment of the Republic of 
Turkey were taken. The archaeological excavations conducted in Tekkeköy, Kaledoruğu  
and Dündartepe prove that there have been prehistoric settlements in the town and its 
vicinity. In this region where Hittites, Phrygians, and Cimmerians have reigned, one of 
the seafaring tribes, the Miletians reconstructed the city and called it  “Amisos”. You 
can bear witness to ancient history of the city at the Archaeology and Ethnography 
Museums. Many artefacts including the arms of the Bronze Age and Hittites, findings 
from the Amisos ancient city, and Roman, Byzantine, Seljuk and Ottoman coins, reflect 
the heritage of the various civilisations that dominated over the city. Cited as “Samsun”  
in the Seljuk and Ottoman documents, it was included in the administrative organisation 
as the “Canik Sanjak”. The core of modern-day Samsun developed around the area  
called Saathane today. In his Book of Travels, Evliya Çelebi draws attention to the marine  
culture of the city by these words, “you can drop anchor at its harbour and its people  
are all seafarers and rope makers”. You can visit the Çakallı Inn on the Samsun-Amasya  
caravan road, the Göğçeli Mosque in the Çarşamba district, the Bedesten in Vezirköprü  
district which was built in 17th century and still serves as a bazaar with over 110 stores,  
and Fazıl Ahmet Paşa Madrasa (Taş Medrese) to see its collection of 20 thousand books.  
To explore the natural beauties of Samsun, you can visit Lake Ladik, surrounded by a  
mountain on one side and forests on the other, and the Şahinkaya Canyon which 
remains in the Altınkaya Dam Lake district.   

Samsun, Türkiye Cumhuriyeti’nin hem kuruluşuna hem de kurtuluşuna giden 
ilk adımın atıldığı, tarihi önemiyle dikkat çeken bir kent. Tekkeköy, Kaledoruğu ve 
Dündartepe’de yapılan arkeolojik kazılar ise kent ve çevresinde tarih öncesinden 
beri yerleşim olduğunun bir kanıtı. Hititler, Frigler, Lidyalılar ve Kimmerlerin hüküm 
sürdüğü bölgede, denizci kavimlerden Miletliler, kenti “Amisos” adıyla yeniden 
kurmuş. Kentin yüzyılları aşan tarihine Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde tanıklık 
edebilirsiniz. Tunç Çağı ve Hitit dönemi silahları, Amisos antik kentindeki kazıların 
buluntuları ve Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemi sikkeleri de dâhil pek 
çok eser, kentte hâkimiyet kurmuş farklı medeniyetlerin mirasını yansıtıyor. 
Selçuklu ve Osmanlı belgelerinde “Samsun” adıyla anılan kent “Canik Sancağı” 
adıyla idari teşkilata dâhil edilmiş. Modern Samsun’un çekirdeği ise günümüzde 
Saathane olarak bilinen bölgedeki Selçuklu kalesinin etrafında gelişmiş. Evliya 
Çelebi ise Seyahatname’sinde “limanı demir atılabilecek durumda, halkının 
tamamı ise gemici ve kendirci” sözleriyle kentin denizcilik kültürüne dikkat 
çekiyor. Samsun-Amasya kervan yolundaki Çakallı Köyü’nde yer alan Çakallı 
Han, Çarşamba ilçesindeki Göğçeli Cami, Vezirköprü ilçesinde 17. yüzyılda inşa 
edilen, 110 dükkânıyla halen bir çarşı olarak kullanılan Bedesten, 20 bin kitaplık 
koleksiyonuyla Fazıl Ahmet Paşa Medresesi’ni (Taş Medrese) ziyaret edebilirsiniz. 
Samsun’un doğal güzelliklerini keşfetmek içinse bir tarafı dağ bir tarafı ormanla 
çevrelenen Ladik Gölü ile Altınkaya Baraj Gölü’nün içinde kalan Şahinkaya 
Kanyonu’nu ziyaret edebilirsiniz. 
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Setup in a narrow valley surrounded by bluffs on both sides with River Yeşilırmak  
running through it, Amasya is one of the historical towns of Anatolia with a  
history dating back to the Kingdom of Pontus, Romans, Danishmendids, the  
Seljuk, the Moguls and Ottomans. The backdrop to the Ferhat and Shirin legend  
“The city of the Sultans’ Sons” draws attention also with its architecture and  
delectable cuisine. The homeland of Strabo, the famous geographer of Antiquity  
who said “…Even though it is just a canton now, Amaseia (Amasya) once  
belonged to kings”. Here, you can visit the Kings’ Rock Tombs, engraved in the  
lime stone rocks on the slopes of the Amasya Castle only part of which are 
extant today. Amasya, to which the Ottoman sultans’ sons were sent to gain 
administrative experience, draws attention today with centennial madrasas, 
mosques, mausoleums and mansions. Şamlar Mosque, Burmalı Minaret Mosque,  
Bayezid II Mosque, Mehmet Pasha Mosque, and Gök Madrasa Mosque are among  
the most important buildings to be seen. In the city you can also visit the Amasya  
Castle (Harşena Castle) located on Mount Harşena; Sabuncuoğlu Medicine and  
Surgery History Museum, the sole building still extant today from the İlkhanid  
period, and Amasya Archaeology Museum.   

THE CITY OF SULTANS’ SONS  

Ortasından Yeşilırmak’ın geçtiği, iki tarafı yüksek kayalıklarla çevrili dar bir vadide 
kurulan Amasya, Pontus krallarından Romalılar’a, Danişmentliler’den Selçuklular’a,  
Moğollar’dan Osmanlılar’a uzanan tarihiyle Anadolu’nun tarihi kentlerinden biri. 
Ferhat ile Şirin efsanesine de konu olan “şehzadeler şehri”, mimarisi ve lezzetli 
mutfağıyla da dikkat çekici. İlk Çağ’ın ünlü coğrafyacısı Strabon’un memleketi olan ve  
onun “…Her ne kadar şimdi bir eyalet ise de Amaseia (Amasya) bir zamanlar krallara  
aitti” dediği kentte, Amasya Kalesi eteklerinde kalker kayalara oyularak yapılan ve  
ancak birkaçının günümüze ulaşabildiği Kral Kaya Mezarları’nı ziyaret edebilirsiniz.  
Osmanlı şehzadelerinin idarî tecrübe kazanması için gönderildiği Amasya, 
günümüzde asırlık medrese, camii, türbe ve konaklarıyla dikkat çekiyor. Şamlar 
Camii, Burmalı Minare Camii, II. Bayezid Cami, Mehmet Paşa Camii, Gök Medrese 
Camii görülebilecek önemli yapılar arasında. Kentte ayrıca Harşena Dağı üzerinde 
yer alan Amasya Kalesi’ni (Harşena Kalesi), İlhanlı döneminden günümüze ulaşan 
tek eser olan Sabuncuoğlu Tıp ve Cerrahi Tarihi Müzesi ile Amasya Arkeoloji Müzesi’ni 
ziyaret edebilirsiniz. 
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The orange blossom scented city of the Mediterranean, Adana has been the 
backdrop of the masterpieces of Turkish literature with its yellow heat, rocky roads  
and laborers working in the cotton fields. There are many places to see in the centre 
of Adana and its environs: The stone bridge which was built by the Roman Emperor 
Hadrian in 2nd century; Adana Train Station, one of the rare buildings representing 
the First National Architectural Movement; Yağ Mosque which dates back to the 
16th century; Ramazanoğlu Mansion, which is one of the elegant examples of the  
Beylik Era’s architecture, the Clock Tower, the sound of which was once heard from  
everywhere in the city and the Varda Bridge referred to as the Great Bridge by the 
locals. Going for a walk along the banks of River Seyhan, which gives life to Adana, is 
among must-dos. You can explore Merkez Park and both of the river banks on 
foot. Şinasi Efendi Street, Ziyapaşa Boulevard and Turgut Özal Boulevard are among  
the areas which are always thronged. To be introduced to the handcrafts of the 
region, you should head towards the Olgunlaşma Enstitüsü Museum. In Adana and its  
vicinity, which is quite rich in terms of ancient settlements, you can find the  
Anavarza Ancient City which dates back to 1st century BC and the Magarsus Ancient 
City dating back to 7th century BC.    

Akdeniz’in portakal çiçeği kokulu kenti Adana, önce romanlarda tanıdığımız; sarı 
sıcağı, taşlı yolları ve pamuk tarlalarında çalışan ırgatlarıyla Türk edebiyatının 
başyapıtlarına fon olmuş bir kent. Adana’nın hem merkezinde hem de çevresinde 
görülebilecek pek çok farklı yer var: 2. yüzyılda Roma İmparatoru Hadrianus 
tarafından yaptırılan Taşköprü, Birinci Ulusal Mimarlık dönemini temsil eden 
nadir yapılardan biri olan Adana Garı, 16. yüzyıl eseri Yağ Camisi, Beylikler Dönemi 
mimarlığının zarif örneklerinden biri olan Ramazanoğlu Konağı, sesi bir zamanlar 
kentin pek çok yerinden duyulan Saat Kulesi ve halk arasında Koca Köprü diye de 
anılan Varda Köprüsü. Adana’ya can veren Seyhan Nehri’nin kıyısında yürüyüşe 
çıkmak da kentte yapılacaklar arasında yer alıyor. Nehrin iki yakasını ve Merkez Park’ı 
yürüyerek keşfetmek mümkün. Şinasi Efendi Sokağı, Ziyapaşa Bulvarı ve Turgut Özal 
Bulvarı ise kentin her daim kalabalık bölgeleri arasında. Bölgeye özgü el sanatları 
örneklerini ise Olgunlaşma Enstitüsü Müzesi’nde görebilirsiniz. Antik yerleşimler 
açısından da oldukça zengin olan Adana ve çevresinde, merkezden yaklaşık bir saat 
uzaklıkta yer alan, tarihi MÖ 1. yüzyıla dek uzanan Anavarza Antik Kenti’ni ve de MÖ 7. 
yüzyılda Akdeniz kıyısında kurulan Magarsus Antik Kenti’ni ziyaret edebilirsiniz.  
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Mimarisi, tarihi zenginliği, eşsiz coğrafyası ve 
lezzetleriyle benzersiz bir rota sunan Kars, Doğu’nun 
sürprizli kentleri arasında. 1877-1878 Osmanlı-Rus 
Savaşı’nın ardından 40 yıl boyunca Çarlık Rusyası 
işgali altında kalan Kars’ta, birbirini dik kesen ızgara 
planlı caddelerin oluşturduğu yeni bir kent merkezi 
inşa edilmiş. Bu durum ise Kars’a benzersiz bir 
mimari kimlik kazandırmış. Hekim Evi, Defterdarlık 
Binası, Sağlık Müdürlüğü Binası, Eski Vali Konağı 
Binası, Tuncer Güvensoy Evi de dâhil çok sayıda 
görkemli yapı, kentte görülebilecek tarihi mekânlar 
arasında. İşgal yıllarında Kars kent merkezinde Ruslar 
tarafından kilise olarak inşa edilen bugünün Fethiye 
Camii, kesme taşları ve dikdörtgen planıyla göz alıcı. 
Kars’a 48 kilometre uzaklıkta bulunan, Ermenistan 
sınırındaki Ani Arkeolojik Alanı ise ziyaretçilerine 
tarifsiz bir dünyanın kapılarını aralıyor. “1001 Kilise 
Şehri” olarak bilinen ve yüzlerce yıl boyunca pek çok 
uygarlığa ev sahipliği yapan Ani, 2016 yılından beri 
“UNESCO Dünya Miras Listesi”nde bulunuyor. Kars’ta 
Ani Antik Kenti dışında, Sarıkamış’ı, Kars-Ardahan 
sınırındaki Çıldır Gölü’nü, İşgal yıllarında Ruslar 
tarafından Kars’a yerleştirilen etnik gruplardan biri 
olan Malakanların süt ve peynir konusundaki mirası 
için Boğatepe Köyü’nü ziyaret edebilirsiniz. 

Presenting an unprecedented route with its 
architecture, historical riches, unique geography and 
delicacies, Kars is one of the surprising cities of the  
East. In Kars, which had been under Tsarist Russia’s 
occupation for 40 years following the Russo-Turkish  
War (1877-1878), a new city centre was built with a  
grid plan of intersecting streets. And this has given 
Kars a unique architectural identity. Grand buildings, 
including the Doctor’s Residence, the Revenue 
Office, the Health Ministry Building, the Old  
Governor’s Mansion, and Tuncer Güvensoy House are  
among the historical sights to be seen. The Fethiye  
Mosque, built as a church in the city centre by the  
Russians during the occupation, is striking with its  
cut stones and rectangular plan. The Ani  
Archeological Site, located 48 kilometres from Kars 
on the Armenian border, slightly opens the doors of  
an indescribable world to its visitors. Known as the  
“City of 1001 Churches” and home to many 
civilisations over the centuries, Ani has been on the  
UNESCO World Heritage List since 2016. Besides  
the Ani Ancient City, you can also visit Sarıkamış,  
Lake Çıldır on the Kars-Ardahan border, and the  
Boğatepe Village for the milk and cheese heritage 
of the Malakans, an ethnic group that was settled in 
Kars by the Russians during the occupation.   

SEASON  
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Acting as a gate for centuries from Mesopotamia to Anatolia with its 9 thousand 
years old history, Diyarbakır is one of the most ancient cities of our geography. Before 
us, Assyrians, Persians, Byzantines, the Abbasid, Seljuks and Ottomans were in these  
lands. Admitted to the UNESCO World Heritage List, Diyarbakır City Walls are among  
the most important historical structures in the city. This five kilometres long wall  
formation, which has been subject matter of folk songs with its gates, is the longest  
wall in the world following the Great Wall of China. After Diyarbakır City Walls, you  
should head for the Hevsel Gardens built over a 1730 acre of land right beside it.  
Admitted to the UNESCO World Heritage List in 2015, this green oasis, which is home  
to 180 bird species, and many animals’ like otter, fox and weasel, is the heart of  
Diyarbakır. To bear witness to the rhythm of daily living in Diyarbakır you should head 
for the inns and sip your tea in the shade of a tree. These authentic structures with 
the Hasan Pasha Inn, which was built in 1575, and Sülüklü Inn and Deliler Inn coming 
first, are not favourite hangouts only for the visitors of the town but also for locals.  
Entitled as the first mosque of Anatolia, the Ulu Mosque, has taken its current shape  
when the Mar Thoma Church was transformed into a mosque in the 7th century and  
the structure was repaired upon the orders of Malik-Shah I at the start of the  
11th century. After exploring the city to your heart’s desire, you can head towards 
the Bridge with Ten Arches built over Tigris and get a little bit of rest at the tea 
gardens here.   

ANCIENT CITY  

Asırlar boyunca Mezopotamya’dan Anadolu’ya geçiş için bir kapı görevi gören, 9 
bin yıllık tarihiyle Diyarbakır, coğrafyamızın en kadim kentleri arasında. Bizlerden 
çok daha önce Asurlular, Persler, Bizanslılar, Abbasiler, Selçuklular ve Osmanlılar bu 
topraklardaydı. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Diyarbakır Surları, kentte 
görebileceğiniz önemli tarihi yapılar arasında. Türkülere konu olan kapılarıyla beş 
kilometrelik bu tarihi surlar, Çin Seddi’nden sonra dünyadaki en uzun duvar olma 
özelliğine sahip. Surlardan sonra ise yolunuzu hemen yanı başındaki, 700 hektarlık 
Hevsel Bahçeleri’ne düşürmelisiniz. 2015’te UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil 
edilen, 180’den fazla kuş türünün yanı sıra su samuru, tilki ve sansar da dahil birçok 
hayvanın barınağı olan bu yeşil vaha Diyarbakır’ın kalbi konumunda. Diyarbakır’ın 
günlük hayatının ritmine tanıklık etmek içinse yolunuzu hanlara düşürebilir ve bir 
ağacın gölgesinde çayınızı yudumlayabilirsiniz. 1575’te inşa edilen Hasan Paşa Hanı 
ile Sülüklü Han ve Deliler Hanı başta olmak üzere bu otantik yapılar, kentliler kadar 
ziyaretçilerin de gözdesi. Anadolu’nun ilk camisi unvanına sahip olan Ulu Cami, 7. 
yüzyılda Martoma Kilisesi’nin camiye çevrilmesi ve 11. yüzyılın başında Selçuklu 
Sultanı Melikşah’ın buyruğuyla onarılmasıyla bugünkü görünümüne kavuşmuş. Kenti 
gönlünüzce gezdikten sonra ise rotanızı Dicle Nehri üzerindeki On Gözlü Köprü’ye 
çevirebilir ve buradaki çay bahçelerinde yorgunluk atabilirsiniz. 
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WONDER OF NATURE   
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
EDREMİT’e haftanın HER günü her şey dâhil 
89,99 TL’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to EDREMİT from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights;  
all-inclusive prices start at 89,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan EDREMİT’e 
vergi ve ek ücretler hariç 
1500 BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

You can fly to EDREMİT from 
İstanbul Sabiha Gökçen  
Airport by using 1500 
BOLPOINTS, excluding taxes 
and charges.

1500 
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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Türkiye’nin En Fazla Termal Turizm 
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TIPS FOR A BETTER LIVING

OLIVE CULTIVATION IS A CULTURAL ASSET, A SOCIOECONOMIC IDENTITY
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sosyoekonomik bir kimliktir  

OLIVE CULTIVATION IS A CULTURAL 
ASSET, A SOCIOECONOMIC IDENTITY 

 YAZI / TEXT: ARTUN ÜNSAL  

B I
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SOFRAMIZIN 
 

“Anadolu’nun kutsal 
yiyecekleri” olarak adlandırdığı 

zeytin, zeytinyağı, peynir, 
yoğurt ve ekmek ile 

İstanbul’un vazgeçilmez 
lezzetleri balık ve simit üzerine 
kitapları bulunan Artun Ünsal, 
bu ay okuyucuyla buluşan son 
kitabı İktidarların Sofrası’nda, 

Orta Asya ve Osmanlı’daki 
kamusal ziyafetleri ve yemek 

yedirmenin simgeselliğini  
ele alıyor.  

THE HISTORY OF 
OUR TABLES     

Artun Ünsal -who has 
books on olive, olive oil, 

cheese, yoghurt and bread 
which he deems “the 

sacred foods of 
Anatolia” and fish and simit, 
the irreplaceable delicacies 

of  Istanbul- is tackling 
the symbolism of feasting 

people and the public 
feasts of the Central Asia 

and Ottomans in his latest 
book İktidarların Sofrası (The 

Tables of Power Players).  

 FOTOĞRAF / PHOTOGRAPH: ERHAN TARLIĞ
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“Türkiye’de zeytincilik 
sadece bir ekonomik 

“Olive cultivation is not solely  
an economic vocation in 

 
despite uncontrollable 
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“Renkler ve zevkler gibi belli 
kalite ölçülerini tutturduğu 
müddetçe zeytinyağları da 

tartışılmaz. Kimine göre rengi, 
aroması ve kokusu, kimine 

göre de erken hasat veya geç 
hasat ürünü olması önemlidir.”    

WHICH OLIVE OIL?        
“As long as they keep up 

with certain criteria just like 
there are different strokes for 
different folks, there are olive 

oils for different folks. For 
some what matters is the 

colour, for some its the aroma 
or scent, and for some 

it’s early or late harvest.”   

 FOTOĞRAF / PHOTOGRAPH: ERHAN TARLIĞ
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crops can also be yield 

 
 

competitors in international 
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Empathy Revisited  

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: HANDE ÇETİN ONGUN

5. İstanbul Tasarım Bienali’nin ana başlığı “Empatiye Dönüş: birden fazlası 
için tasarım” olarak belirlendi. “Empati” kavramına ve tasarımın aracı 
rolüne nasıl bir anlam yüklendi?  

Bienaldeki çalışmalar empatiye dair, ortak bir paydadan ne gibi farklı bakış 
açıları sunuyor?   

The main theme of the 5th Istanbul Design Biennial is determined 
as “Empathy Revisited: Designs for More Than One”. What sort of 
a meaning is ascribed to the concept of “empathy” and design’s role as 
a go-between?  
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1- The Rodina, “The Map of 
Empathic Society”, 2020 
2- Orkan Telhan + elii, 
“Microbial Fruits of Istanbul”, 
2020

Pandemi gibi büyük bir kriz, bizim doğal dünyayla ilişkimizi 
ne yönde etkiliyor ya da dönüştürüyor?  

What sort of different perspectives do the works in 
the biennial offer from a common ground on emphaty?  

In what ways a huge crises like the pandemic impact or 
transform our relationship with the world?  

1

2



Your horoscope for OCTOBER says that...

Ayın başında burcunuzda bir dolunay meydana 
gelecek. Bu durumun sonucunda bazı konularda 
emeklerinizin karşılığını alabilir ya da bir 
şeylerin netleştiğine tanık olabilirsiniz. Ayın 
ikinci yarısı itibarıyla alacak verecek konularında 
yaşanabilecek aksaklıklara dikkat etmelisiniz. 16 
Ekim yeniayı sizin için bir iş birliği ya da ilişkinin 
habercisi olabilir. Ayın son günleri finansal 
konularda gerginlik yaşayabilirsiniz.

At the start of the month, there will be a full moon 
in your sign. As a result, you can reap the rewards  
of your effort or else bear witness to things 
becoming clearer. In the second half of the month, 
you should be mindful of setbacks regarding  
payables and receivables. The new moon on  
16 October can be the harbinger of a new 
collaboration or a relationship. You may 
experience financial stress in the last days of  
the month. 

Hem sizin için 
önemli olan iş ve 
girişimler hem de 
ikili ilişkileriniz, 
eşiniz ve evliliğinizle 
ilgili konular 
gündeminizde yoğun 
şekilde yer alabilir. Ayın başındaki dolunay 
özellikle ilişkiler açısından dengede 
kalmayı gerektiriyor. Merkür retrosu 
bütçenizi düzenlemeniz gerektiğine 
işaret edebilir. 16 Ekim yeniayı 
burcunuzda olacak ve bazı konularda sizi 
harekete geçirecek.

Matters regarding your work and 
ventures, bilateral relationships, spouse 
and marital life can be items on the 
agenda. The full moon at the start of the 
month requires you to strike the balance 
especially in relationships. Mercury 
retrograde may prove that you need to  
get your budget into order. The new moon 
will be in your sign on 16 October and it  
will lead you to take action regarding 
some matters.  

İkili ya da sosyal ilişkilerinizdeki sorunlar sizi 
yorabilir. Her zaman keyif veren ortam, kişi ve 
uğraşlar bu kez gerginlik nedeni olabilir. Merkür 
retrosu iş ortamınızda ve günlük düzeninizde 
bazı aksamalara neden olabilir. Sağlığınıza da 
özen göstermeniz gereken bir dönemdesiniz. 
16 Ekim yeniayı sizi zihninizde bir şeyleri 
olgunlaştırmaya ve plan, program yapmaya 
yönlendirebilir. Koşturmacadan kendinizi ihmal 
etme noktasına gelmeyin. Dünyevi işlerin 
dengesi önemli. 

Problems in your bilateral relationships or 
social affairs can tire you out. Environments, 
people and pursuits that generally give you  
joy can be a reason for stress. Mercury 
retrograde may lead to some setbacks 
regarding your work environment and daily  
routine. This month, you have to take care of  
your health. The new moon on 16 October  may  
lead you to draw some issues to a head or to  
make plans and programs. Do not neglect 
yourself as you rush about. You must be 
mindful to balance the mundane tasks.   

Ekim ayının başı itibarıyla aşk hayatınızda 
bir çalkantı olabilir ve bu durum da çeşitli 
gerginlikler yaratabilir. Bir teklif nedeniyle 
stres yaşayabilirsiniz. Ya da daha önce 
yaşanmış bir olay tekrar gündeme gelebilir. 
İki durum da sizin birileriyle karşı karşıya 
gelmenize neden olabilir. Merkür retrosu 
döneminde zihinsel olarak sizi yoracak bir 
tempodan korunmanız şart. Bu dönemi 
terapi seaslarına katılarak ve zihninizi 
sadeleştirerek geçirmek sizin için en ideali.

As of the start of October there can be 
turbulence in your love life and this may 
lead to a rise of tension. An offer may 
stress you out. Or else an event that you 
have experienced in the past can make a 
rerun. Both may see you facing it out with 
people. You mustn’t get into a tempo that 
would mentally tire you out during the  
Mercury retrograde. It’s ideal for you to take  
part in therapy sessions and calm down  
your mind during this time.  

Yaşadığınız içsel problemler sizi harekete 
geçirebilir. İçinizde biriktirdiklerinizi artık 
daha fazla taşıyamaz duruma gelebilirsiniz. 
Tüm bunlar belki de daha önce göstermeniz 
gereken tepkileri şimdi vermenize neden 
olabilir ve düzen değiştirmeniz için sizi 
harekete geçirebilir. Merkür retrosunun 
burcunuzda olması içinize dönmenizi ve 
bir şeyleri tekrar tekrar gözden geçirmenizi 
sağlayabilir. 

The internal problems you are experiencing 
can set you into motion. You may not be 
able to contain what you have kept bottled 
up inside any longer. This may lead you 
to show the reactions you should have 
shown beforehand and take action to 
change your modus operandi. The mercury 
retrograde in your sign may lead you 
to become withdrawn and 
revise some things.   

KOÇ I ARIES

TAURUS

SCORPIO

GEMINI

SAGITTARIUS

LIBRA

İçsel sıkıntılar, kafa karışıklıkları, kaygılar 
ve bununla birlikte sizi yoran işler arasında 
kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Merkür 
retrosu ikili ilişkilerde ya da özel ilişkinizde 
bazı problemleri tetikleyebilir. 16 Ekim 
yeniayı rutinlerinizi değiştirmenizi ve yeni bir 
düzene adapte olmanızı sağlayabilir. Ayın son 
günlerindeki dolunay sonuç almayı beklediğiniz 
konuları gündeme taşıyacağından sizin için 
önemli. Yaşanabilecek gerginliklere dikkat 
etmelisiniz.

You can feel entrapped in between distress,  
confusion, worry and tiresome work. Mercury 
retrograde may trigger some problems 
regarding bilateral affairs or private 
relationships. The new 
moon on 16 October, 
may lead you to change 
your routines and 
adapt to a brand new 
order. The full moon at 
the end of the month is 
important since it will 
bring on the agenda the 
issues you want to see 
resolved. You must be 
mindful of stress.  
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BURÇLAR
H o r o s c o p e Your horoscope for OCTOBER says that...

Ayın başı itibarıyla uzaklardan beklediğiniz bir 
haber gelebilir ya da çıkacağınız bir yolculuk 
sebebiyle gerginlik yaşayabilirsiniz. Merkürün geri 
hareketiyle birlikte aile içinde iletişim konusunda 
aksaklıklar yaşanabilir; bu konuda geciktirdiğiniz 
işler gündeminize gelebilir. 16 Ekim yeniayı ile 
birlikte bilgiye olan merakınız artacak. Buna 
yönelik adımlar atabilir, ticari girişimler için çeşitli 
fırsatlar yakalayabilirsiniz. 

At the start of the month, you may get some 
news you’ve been expecting from afar or you 
may experience tension due to a journey you 
will take. With the mercury retrograde, you may 
experience setbacks with communication within 
the family; matters you have put on the back 
burner may become an item of the agenda. With 
the new moon on 16 October you will grow more 
interested in information. You may take steps 
in that regard, and get various opportunities for 
commercial ventures.   

İşiniz, hedefleriniz, mesleki sorumluluklarınız 
ve genel tutumlarınızın her zamankinden daha 
çok dikkat çekeceği bir dönem yaşayacaksınız. 
Evinizi ikinci plana atmamak, “nasıl olsa” 
dememek gerekiyor. Merkür retrosu aşk 
hayatınızdaki problemleri su yüzüne çıkarabilir. 
Bu nedenle onları halının altına süpürmeyin. 
Çocuklarla ilgili geri adım atmayı gerektiren 
gelişmeler yaşayabilirsiniz. 16 Ekim yeniayıyla 
birlikte evde yeni bir düzen kurmanız ya da 
taşınmanız gündeme gelebilir. 

You will be experiencing a period in which your  
job, goals, professional responsibilities and  
general attitude will be drawing more 
attention than usual. You must not push your 
house into the background saying “anyhow”. 
Mercury retrograde can unveil some problems  
in your love life. Do not smooth over the  
cracks. You may experience some 
development regarding children which may  
require you to take steps backwards. With the 
new moon on 16 October, you may have to 
setup a new order in the house or move.   

Fikir ayrılıklarından kaynaklanan çatışmaların 
her zamankinden daha yorucu olacağı bir 
dönemdesiniz. Yeni kişiler, farklı ortamlar, 
değişik görüşler ve bunlara adaptasyon 
konusunda gerginlik ya da sorunlar 
yaşayabilirsiniz. 16 Ekim yeniayı ile birlikte bir 
seyahat planı yapabilir ya da eğitimle ilgili bir 
karar alabilirsiniz. Merkür retrosu ile birlikte 
işlerinizde ya da temponuzda bir yavaşlama 
gündeme gelebilir ya da bu konularda bazı 
değişimler olabilir. 

You are at a time when disputes arising from 
differences of opinion will be more tiresome  
than ever before. You can experience 
tensions or problems in adapting to new 
people, different circumstances, and different 
opinions. With the new moon on 16 October 
you can make travel plans or take an 
education related decision. Due to Mercury 
retrograde, there might be a slow down at  
work or your tempo or some changes 
regarding these.   

Finansal konularda tedbirli olmanızda fayda 
var. Önemli bir borç ya da yapılacak geri 
ödeme hesaplarınızı iyi yapıp yapmadığınızın 
göstergesi olabilir. Merkürün geri hareketiyle 
birlikte yakın çevrenizle kurduğunuz iletişim 
sizi zora sokabilir. Zihinsel olarak yorucu bir 
süreç başlayabilir. 16 Ekim yeniayı maddi 
kararlar almanıza ve yatırım niyetlerine vesile 
olabilir.

It would be in your best interest to be cautious  
about finances. An important debt or a refund  
can indicate whether or not you’ve done your  
calculations well. Due to mercury retrograde  
communications with your close circle can 
get you into trouble. A mentally exhausting 
process might start. The new moon on  
16 October can lead you to take some financial 
and investment decisions.  

Kazancınız ya da kazancınızı değerlendirme 
yollarınızla ilgili düzenlemeler söz konusu 
olabilir. Sarf ettiğiniz emek ve karşılığında 
elinize geçen maddi, manevi kazançlar 
konusunu masaya yatıracağınız bir 
dönemdesiniz. 16 Ekim yeniayı dönemine 
kadar bu konuyu bolca düşünme, 
değerlendirme şansınız olacak. Merkür retrosu 
şimdiye kadar öğrendiklerinizi sınama ve işe 
yarar hale getirme adına fırsat sunabilir. 

New arrangements regarding your earnings  
or the way you valuate your income can be on 
the agenda. You will reconsider what you earn 
both materially and immaterially for the effort 
you spend. With the new moon on 16 October  
you will get the chance to consider and assess  

this well enough. Mercury 
retrograde might present 
opportunities which can  
give you the chance to  
examine what you have  
learned up until now and  
make use of them.   

CAPRICORN PISCES

 LEO

Ev ve iş arasında iki parçaya bölünmeyle 
karşı karşıya kalacağınız bir ay sizi bekliyor. 
Önceliğiniz dünyevi sorumluluklar olsa bile 
sevdiklerinizi ihmal etmemeye çalışın. Özellikle 
ayın ilk günlerinde özel hayatınızdaki kişi 
çeşitli konularda inisiyatif almanızı ve ilişkinizi 
sahiplenmenizi bekliyor. 16 Ekim yeniayı ile 
birlikte düzeninizde bir değişim söz konusu 
olabilir. Merkür retrosu sosyal ilişkileriniz 
açısından dikkat gerektiriyor.

This is a month in which you will be thorn 
between home and work. Even though your 
priority will be your mundane responsibilities, try 
not to neglect your loved ones. Especially in the  
first days of the month, the person in your 
private life may expect you to take initiative in 
various matters and to stake a claim on your 
relationship. With the new moon on 16 October, 
a change in the order of your life might be on the 
agenda. Mercury retrograde requires you to pay 
attention to your social relationships.  

AQUARIUS

CANCER

VIRGO
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Pegasus’tan Haberler News

PEGASUS LAUNCHES FLIGHTS TO KARACHI   
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PEGASUS L AUNCHES  
FLIGHTS TO KARACHI   
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PEGASUS’TAN 
7/24 WHATSAPP 

Türkiye’nin dijital havayolu Pegasus, 
misafirlerinin seyahatlerine dair tüm 
sorularını hızlı ve kolay bir şekilde 
sorabilmeleri ve çözüme ulaştırabilmeleri 
için 7/24 hizmet verecek WhatsApp destek 
hattını kurdu. +90 850 399 17 01 numaralı 
destek hattında sunulan hizmet kapsamında 
bilet işlemleri/sorgulama, kampanya 
bulma, uçuş durumu, bagaj hakkı, kayıp 
hasarlı bagaj işlemleri, başvuru sorgulama, 
sadakat program üyeliği gibi konularda 
sorular sorulabiliyor. Destek hattında ayrıca 
hava yolu seyahatiyle ilgili akla gelebilecek 
soruların ve cevaplarının yer aldığı “Sıkça 
Sorulan Sorular” bölümü de bulunuyor.

Pegasus Hava Yolları, misafirlerinin 
seyahatlerine dair tüm sorularını 
hızlı ve kolay bir şekilde sorabilmeleri 
ve çözüme ulaştırabilmeleri için 
WhatsApp destek hattı kurdu.

PEGASUS AIRLINES 
LAUNCHES 24/7  
WHATSAPP SUPPORT LINE

Turkey’s digital airline Pegasus, has 
established a 24/7 WhatsApp support 
line to assist their guests with all their 
travel enquiries and provide solutions in 
the quickest and easiest way possible. 
The service can be accessed on +90 
850 399 17 01 and used for questions 
about ticketing and booking enquiries, 
promotions, flight status, baggage 
allowance, lost or damaged baggage, 
application queries, loyalty programme 
membership and more. The service also 
includes a “Frequently Asked Questions” 
section with answers to lots of questions 
about air travel.

Pegasus Airlines has launched a 
Whatsapp Support Line to assist their 
guests with all their travel enquiries 
and provide solutions in the quickest 
and easiest way possible.



Ekim / October 2020 _ PEGASUS 83 

HABER / News

Esas Holding’in sosyal yatırım birimi olan ve kurumun yenilikçi yaklaşımı, adil ve 
paylaşımcı vizyonu ve sorumlu vatandaşlık değerini Şevket Sabancı ve ailesinin 
hayırseverlik vizyonu ile birleştiren Esas Sosyal, 2015 yılından bugüne gençlik ve 
istihdam alanında çalışmalar yürütüyor. Üniversite eğitimlerini tamamlayıp fırsat 
eşitsizlikleri nedeniyle işe giremeyen gençlerin işsizlik sorununa çözüm modeli sunmak 
amacıyla 2016 yılında hayata geçirilen İlk Fırsat Programı, gençlere, STK’larda 12 
ay tam zamanlı ve maaşlı çalışarak iş deneyimi kazanma fırsatı sunuyor. Gençlerin 
STK’larda çalıştığı süre boyunca maaşları, Esas Sosyal ve Esas Sosyal’in vizyonunu 
paylaşan kurumsal destekçiler tarafından karşılanıyor. 

Bu yıl gençler, aralarında Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Aydın Doğan Vakfı, Bilim 
Kahramanları Derneği, Darüşşafaka Cemiyeti, Genç Yönetici İş İnsanları Derneği 
(GYİAD),  İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Türkiye İnşaat Malzemecileri Sanayicileri 
Derneği (İMSAD), Cevdet İnci Eğitim Vakfı, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), 
Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı 
(KORUNCUK), Maya Vakfı, Öğretmen Akademisi (ÖRAV), Türkiye İnsan Yönetimi 
Derneği (PERYÖN), Türkiye Bilişim Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), TEMA 
Vakfı, Türk Eğitim Vakfı (TEV), Tohum Otizm Vakfı, Toplum Gönüllüleri Vakfı 
(TOG), DenizTemiz Derneği (TURMEPA), Türkiye Bilişim Sanayicileri 
Derneği (TÜBİSAD), Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Türk Girişim 
ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Züccaciyeciler 
Derneği’nden (ZÜCDER) oluşan 25 STK’da ilk iş deneyimlerini 
yaşayacak. Program kapsamında gençler sivil toplum için nitelikli iş 
gücü sağlarken bir yandan da deneyim kazanma fırsatı elde ediyor. 

İlk Fırsat’ın yeni mezun gençlerin ve sivil toplumun gelişmesi için 
çok kıymetli bir “kazan kazan” projesi olduğunu söyleyen Tohum 
Otizm Vakfı İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü Sermin Kağan, 
program kapsamında çalıştığı gençleri “harika” olarak nitelendiriyor: 
“2016’dan beri bire bir çalışma fırsatı bulduğum İlk Fırsatlıları, 
enerjileri, öğrenme istekleri, kapasiteleri çok yüksek gençler 
olarak tanımlayabilirim. Çok çabuk öğreniyorlar ve yaptıkları işi 
geliştiriyorlar. Vakfımızda çalışan iki arkadaşımızı birinci yılın 
sonunda kadromuza aldık. İlk Fırsat, yeni mezun gençlerin enerjisini 
sivil topluma aktarmasıyla çok önemli bir program. Bir yandan 
gençler de profesyonel anlamda ilk iş deneyimini elde ediyor.” 

Darüşşafaka Cemiyeti Genel Sekreteri Senem Başyurt İlk Fırsat ile 
iş birliği yaptıkları ilk yıldan beri programa destek vermekten ötürü 
mutluluk duyduklarını belirterek; “Program kapsamında bugüne 
kadar 15 genç ile çalıştık. Bu gençlerin sorumluluk sahibi, 
üstlendiği görevi en iyi şekilde yapmaya çalışan, gelişime açık, 
sorgulayan, araştıran, teknolojiye yatkın ve saygılı gençler olduğunu 
gözlemledik. Bizimle çalışmaya başlayan ve program bittiğinde de 
cemiyetimiz bünyesinde çalışmaya devam eden gençler de oldu. 
Bu yıl da altı genç Darüşşafaka bünyesinde çalışacak. Bu gençler 
Darüşşafaka’ya fikirleriyle, emekleriyle ayrı bir değer kattı ve katmaya 
devam ediyor” dedi. 

TÜRKONFED Genel Sekreter Yardımcısı Hayati Bakış ise “Genç işsizliği, yıllardır 
ülkemizin en büyük sorunlarından biri. STK’ların en önemli sorunlarından biri ise 
nitelikli insan kaynağı. İlk Fırsat Programı ile yeni mezun gençler STK’larda toplumsal 
hayata değer katan projeler ile yetişirken ortaya özel sektörün, iş dünyasının ve 
gençlerin birlikte geliştiği başarılı bir model çıkıyor. Geride bıraktığımız iki yılda İlk 
Fırsat Programı kapsamında aramıza iki ekip arkadaşımız katıldı. 2020’yi de verimli 

ve değer yaratacak şekilde geçireceğimize inanıyorum” diyor.

FIRT CHANCE PARTICIPANTS CREATE A 
DIFFERENCE IN THE NGO’S WHERE THEY 
HAVE THEIR FIRST WORK EXPERIENCE  
Combining the innovative approach, fair and participative vision and responsible  
citizenship principle of Esas Holding as its social investment unit with the  
philanthropist vision of Şevket Sabancı and his family, Esas Sosyal has been  
focusing on youth and employment issues since 2015. The First Chance Program,  
which was brought to life in 2016 to find a solution model for the unemployment  
problem of young graduates who cannot land in a job due to inequality of opportunity,  
presents them a chance to work full time on wages for a whole year in NGOs to gain  
work experience.  During the time they work for the NGOs, the wages of the 
participants are paid by Esas Social and corporate sponsors sharing the vision of  
Esas Social.   
  
This year young people will have their first work experience in 25 NGOs comprised  
of Mother Child Education Foundation (AÇEV), Aydın Doğan Foundation, Science  
Heroes Association, Darüşşafaka Society, Young Executives and Businesspeople 
Association (GYIAD), Istanbul Foundation for Culture and Arts (IKSV), Association of  
Turkish Construction Materials Producers (İMSAD), Cevdet İnci Educational  
Foundation, The Hope Foundation for Children with Cancer (KAÇUV), Women 
Entrepreneurs Association of Turkey (KAGİDER), Turkish Foundation for Children in  
Need of Protection (KORUNCUK), Maya Foundation, Teachers Academy Foundation  
(ÖRAV), People Management Association of Turkey (PERYÖN), Turkey Informatics 
Foundation, Educational Volunteers Foundation of Turkey (TEGV), TEMA Foundation,  

Turkish Educational Foundation (TEV), Tohum Autism Foundation, Community  
Volunteers Foundation (TOG), Turkish Marine Environment Protection  

Association (TURMEPA), Turkish Informatics Industry Association  
(TÜBİSAD), Spastic Children’s Foundation of Turkey, Turkish Enterprise  
and Business Confederation (TÜRKONFED) and Turkish Housewares  
Association. Within the scope of the program, the young people who  
provide the qualified work force for the NGOs, get the chance to gain 

work experience in return.   
  

Stating that First Chance is an invaluable “win-win” project for the  
development of new graduates and NGOs, Tohum Autism Foundation HR and  

Administrative Affairs Director Sermin Kağan describes the young people  
working within the scope of the program as “wonderful”: “I can describe  
the First Chancers, I had the chance to work with one-on-one since 2016,  
as young people with high energy, capacity and eagerness to learn. They 
learn very fast and improve what they do. At the end of their first year, 
we continued to employ two of our friends who were working for our 

foundation. First Chance is a very important program for transferring the 
energy of the new graduates to the NGOs. This way, the young people also 

get the chance to gain their first professional work experience.”   
  

Saying that they have been very happy to have supported the program as of  
its initial year, Senem Başyurt, Darüşşafaka Society General Secretary went  

on to add; “Until today, we have worked with 15 youngsters within the  
scope of the program. They were responsible and respectful young people,  
who tried to complete the task they were given in the best way possible,  
who were open for improvement, who questioned, and were inclined  

towards technology. There were youngsters who started to work with us  
and continued to work for our society upon the completion of the program.  

This year, six young people will be working for Darüşşafaka. These young people  
enriched Darüşşafaka with their efforts and ideas and they continue to do so.”   

  
Hayati Bakış, TÜRKONFED Turkish Enterprise and Business Confederation Deputy  
General Secretary said, “Youth unemployment has been one of the most important  
problems of our country for years. And the most important issue of NGOs is qualified  
work force. With the First Chance Program, new graduates are cultivated with projects  
that add value to social life, and there arises a model the private sector, business world 
and young people have developed together. Two team mates have joined our ranks in 
the last two years within the scope of the First Chance Program. I believe, 2020 will also 
be a feracious year in which we create value.”  

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

Senem Başyurt

Sermin Kağan

Hayati Bakış
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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



Ekim / October  2020 _
 
PEGASUS    87

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 
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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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Helsinki

Trabzon
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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).
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