
SEPTEMBER

2020

KÜLTÜRLER 

A MOSAIC OF 
CULTURES







4 PEGASUS _
 
Eylül / September  2020

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

Genel Müdürü
Pegasus Airlines CEO

PEGASUS KADIN YELKEN TAKIMI
Değerli Misafirlerimiz,
Pegasus Hava Yolları olarak, 2019 yılının Kasım ayında IATA’nın “25by2025” girişimini 
dünyada ilk imzalayan hava yolu şirketlerinden biri olduk. Bu girişim, IATA üyesi hava 
yollarının sektördeki üst düzey veya kadınların temsilinin az olduğu rollerde kadınların 
temsilini 2025 yılına kadar %25 veya en az %25’e kadar artırması için oluşturulan 
gönüllü bir girişim. Bu imza, aslında bize istihdam haricinde başka alanlarda da cesaret 
verdi ve yol gösterdi. Şirketimizde olduğu kadar denizde de kadınların sayısını artırmayı 
amaçlayan Pegasuslular, lisanslı yelken sporcularının üçte birinden azının kadın olduğu 
ve erkek ağırlıklı olarak görülen yelken sporunda ilerlemek amacıyla Pegasus Kadın 
Yelken Takımı’nı kurdu. Hepsi amatör olarak yelkene başlayan kadın sporcularımız, 
yarış deneyimleriyle birlikte amatörlükten profesyonelliğe doğru adım adım ilerliyorlar. 
Pegasus Kadın Yelken Takımı’nda yer alan kadın sporcularımıza, bu ay içerisinde 
katılacakları 5. Deniz Kızı Yelken Kupası’nda ve katılacakları tüm yarışlarda sonsuz 
başarılar diliyorum.

Yurt İçi Keşifler
Geçirdiğimiz zorlu dönemde hepimizin deşarj olmak için bazı yöntemleri var. 
Bunlardan biri de şüphesiz seyahat ederek yeni yerler keşfetmek... Size bu sayımızda 
eşsiz yurdumuzdan birkaç önerim olacak. Dicle ve Fırat nehirleri arasında yer alan 
güzel şehrimiz Mardin’i, huzur veren doğası ve leziz Karadeniz yemekleriyle öne çıkan 
Ordu’yu, doğal güzellikleri, tarihi, kedisi ve gölüyle ünlü Van’ı veya antik dünyanın en 
önemli bilim merkezlerinden biri olan ve MÖ 281 ila 133 yılları arasında Pergamon 
Krallığı’na başkentlik yapan Pergamon Antik Kenti’ni gezmek için İzmir’i ziyaret 
edebilirsiniz.

Elbette seyahat boyunca maskenizi takmanız ve gerekli tüm hijyen kurallarına 
uymanız kritik bir önem taşıyor. Ayrıca Türkiye’nin dijital hava yolu olarak siz değerli 
misafirlerimizin seyahat deneyimini kolaylaştırmak ve teması minimuma indirmek için 
çeşitli uygulamalarımız da bulunuyor. Check-in, bagaj teslimi ve boarding adımlarında 
dijital çözümlerimizden yararlanabilirsiniz. 

Dünya Turizm Günü Kutlu Olsun!
27 Eylül’de kutlanan önemli bir gün var: Dünya Turizm Günü. Çevresel, ekonomik, 
politik ve sosyo-kültürel açıdan büyük öneme sahip olan turizm sektörü, aynı zamanda 
ülkemize net katma değer yaratması açısından da çok kıymetli. Pegasus Hava Yolları 
olarak 27 Eylül Dünya Turizm Günü’nü kutluyor, ülkemizin potansiyeline olan 
inancımızla ve tüm zorluklara rağmen, ülkemiz turizmine katkıda bulunmak adına var 
gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

Her ne kadar sıra dışı ve zorlu bir dönemden geçiyor olsak da, eğitim gibi durmaması 
gereken konular, içinde bulunduğumuz koşullara uyumlanarak devam ediyor. İster 
online ister yüz yüze olsun, eğitim hem bugünümüz hem de geleceğimiz için çok önemli 
ve vazgeçilmez bir konu. Bu vesileyle ilk ve orta öğretim kurumlarımız için başlayan yeni 
öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.
 
Emniyetli, sağlıklı ve iyi uçuşlar dilerim.

PEGASUS WOMEN’S SAILING TEAM
Dear Guests,
In November 2019, Pegasus Airlines was proud to be one of the first airlines in the world 
to sign up to IATA’s “25by2025” initiative. This is a voluntary initiative for IATA member 
airlines that aims to improve female representation in senior or under-represented 
roles in the industry by 25%, or up to a minimum of 25% by 2025. In fact, by signing up, it 
actually encouraged and guided us in other fields in addition to employment. In addition 
to increasing the number of women in our company, Pegasus employees have established 
the Pegasus Women’s Sailing Team in order to boost achievement and the representation 
of women on the sea, and in particular in sailing, where less than one-third of competitive 
sailors are women, and which is perceived as a predominantly male sport. Our female 
athletes all started as amateur sailors, and building on their competitive experience, 
are moving from the amateur to the professional level. I wish the female athletes on 
the Pegasus Women’s Sailing Team every success as they participate in the 5th Mermaid 
Sailing Cup this month, and indeed in all their competitions.

Domestic Discoveries
All of us have different ways of relaxing during this challenging period. High among these 
is undoubtedly exploring new places while travelling... This issue contains some of my 
recommendations for places to visit in our unique homeland. You could visit the beautiful 
city of Mardin, nestled between the Tigris and the Euphrates, or Ordu, with its tranquil 
nature and delectable Black Sea cuisine. Another option is Van, renowned for its natural 
beauty, history, cats and lake or Izmir, from where you can explore Pergamon, one of 
the most important scientific centres of the Antiquity which acted as the capital of the 
Pergamon Kingdom between 281-133 BC.

Of course, it is critically important that you wear a mask throughout your travels 
and observe all recommended hygiene measures. As Turkey’s digital airline, we have 
instigated a range of measures to streamline the travel experience of our valued guests 
and reduce contact to a minimum level. You can benefit from our digital solutions during 
check-in, baggage drop-off and boarding. 

Happy World Tourism Day!
There is a good reason to celebrate 27th September: World Tourism Day. Tourism is a key 
sector from an environmental, economic, political and socio-cultural perspective, and 
is also valuable in generating net added value for our country. As Pegasus Airlines, we 
celebrate September 27, World Tourism Day, with full faith in our country’s potential and 
as we continue to work with all our strength to contribute to tourism in our country, in 
spite of all difficulties.

Although we are going through an extraordinary and trying time, there are some areas, 
such as education, which must not stop, and it can continue by adapting to the current 
conditions. Whether it be online or face-to-face, education is crucial and indispensable 
both for today and for our future. On this occasion, as our primary and secondary 
educational institutions start up again, I wish all students success in the new school year.

Wishing you a safe, healthy and pleasant flight.

Entry
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TRENDING TOPICS... WORTH SEEING...
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Based on the memoirs of the  
Köpe family of Austrian-
Hungarian Empire origin who 
lived on the Ottoman lands, 
the “Between Empires, Beyond 
Borders” exhibition presents a 
visual narrative with detailed 
archive records spanning the 
Second Constitutional Era, First 
World War and Armistice period.  
The lives of the family members 

 
Thessaloniki, Edirne and Konya as of mid-19th century, sheds light 
to the milestones of political, social and diplomatic history with 
the carefully preserved documents of the family members.  
  
As multi-cultural members of a multi-ethnic empire, the Köpe  
Family has left behind a comprehensive family archive consisting  
of volumes of memoirs, cartoons, visual and audio recordings and  
hundreds of photographs. Featuring a selection from this archive, 

Hungarian diplomacy in the daily life as it moves from 19th to 20th  
century and the pangs of the transition from empire to nation-state.   
  

 

 

27 December.  

BETWEEN EMPIRES, BEYOND BORDERS  

Köpe Ailesi, Selanik, 1903, The Köpe family, Salonica, 1903

Beyoğlu sokaklarında devriye gezen 
müttefikler polisi, İstanbul, takribî 1920,

Inter-allied police officers patrolling the 
streets of Beyoğlu, Istanbul, c. 1920, 

Tayyareci Fethi Bey ve Taïb Köpe, Yeşilköy Tayyare Meydanı, İstanbul, 1914, 
Aviator Fethi Bey andTaïb Köpe, Yeşilköy Airfield, Istanbul, 1914, 

Fotoğraflar: Antoine Köpe Arşivi, Elizabeth Childress izniyle
Photographs: Antoine Köpe Archive, Courtesy Elizabeth Childress

saltonline.org 
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of domestic artists. We have compiled four must see works from the 
art museum collection of the gallery which has reopened its doors to 
art lovers.   
  
The way the leading name of modern art Fahrelnissa Zeid tackled 

 

with splotches of colour that spiral out from the centre and cluster in 
different spots.  
   
Adapting the art of miniature’s approach of stylising reality into the 

settings with different perspective layouts in his work entitled “The 

  
Creating an album of the living, formed of djinnis, monsters, 

stripped of their qualities like gender and physical attributes in his 
 

collage technique on canvas.  
  

a stalk. Considered to be the auto-portrait of the artists, the work 
conveys how alike and interlocked they are.  

ISTANBUL MODERN AWAITS YOU  eseri derledik. 

 

koleksiyon sergisindeki 

Cinlerden, canavarlardan, 

istanbulmodern.org

:mentalKLINIK, “Double Cherry”, 2011

Ömer Uluç, “3 Erkek, 4 Kadın, Ziyaretçiler 
3 Men, 4 Women, Visitors”, 1989

Fahrelnissa Zeid, “Triton Ahtapotu 
Triton Octopus”, 1953
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national sailing competition for women in Turkey is 

the auspices of the Turkish Sailing Federation and 
 

  
The aim of the organisation is to increase women’s 
interest in the sailing sport, to provide an opportunity 
to cultivate new athletes, to motivate the women 
sailors and to contribute to the non-governmental 
organisations that organise social responsibility 
projects for women with the revenue yield.   
  

 
 

organisation admitted foreign women sailing teams 
this year. Women sailors will compete for the cup as 
individuals or teams.  

WOMEN ATHLETES SETTING SAIL  

  

  

denizkiziyelkenkupasi.com   
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Foundation is bringing together contemporary art with the 
traditional handcrafts under the same roof. The Foundation is 

th anniversary to draw attention 
to the productions that have contributed to the common identity of 
Anatolia: the Anatolian Awards.   
  

 
embrace the local heritage, the urban and rural recollection in a 

 
 

provide meaningful contributions for a sustainable cultural 
environment.”  
  
The applications for the awards which will be given each year in a 

 
 

The winners will be announced in November.   

APPLICATIONS ON-GOING FOR 
ANATOLIAN AWARDS  

baksi.org 

Anadolu Ödülleri’nin ilk yılında, seçici kurulda Prof. Dr. Ali Akay, 
Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu, Prof. Dr. Nurhan Atasoy, Nezih 

Başgelen, Levent Çalıkoğlu, Doğan Hızlan, Arhan Kayar, Doç. 
Dr. Ayşe H. Köksal, Bülent Ortaçgil, Prof. Dr. Süha Özkan, Faruk 

Pekin, Dr. Nusret Polat, Prof. Dr. Metin Sözen, Murat Tabanlıoğlu, 
Görgün Taner, Saffet Emre Tonguç ve Prof. Dr. Fikret K. Yegül 

gibi, alanının önemli isimleri yer alıyor.  

In the first year of the Anatolian 
Awards, the selection committeee is comprised of important 
figures of their field including Prof. Dr. Ali Akay, Prof. Dr. Esra 

Aliçavuşoğlu, Prof. Dr. Nurhan Atasoy, Nezih Başgelen, Levent 
Çalıkoğlu, Doğan Hızlan, Arhan Kayar, Doç. Dr. Ayşe H. Köksal, 
Bülent Ortaçgil, Prof. Dr. Süha Özkan, Faruk Pekin, Dr. Nusret 

Polat, Prof. Dr. Metin Sözen, Murat Tabanlıoğlu, Görgün Taner, 
Saffet Emre Tonguç and Prof. Dr. Fikret K. Yegül.  
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WHAT ARE WE RE ADING? WHERE 
ARE WE BUYING THEM FROM?

 

  

  

takip edilen isimlerin tavsiyeleri de bu 
tercihlerde belirleyici oluyor.    
  

halen kitabevlerini tercih 

 
olurken e-kitap ve sesli kitap 

kitap.solaunitas.com   

criteria including quality, behaviour, genre, price and 
distribution have an impact on reading habits. The survey 

gives coaching courses, provides interesting clues on the reader 

  

these topics are prioritised for both genders,  while Science and 
History topics come to the fore in the group of males.  

  

for buying books is based on the subject and the 
content of the book. The author of the book, 

followed on social media tip the balance.    
  

to get their books at second-

prefers e-books and audiobooks.    
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The Shooting Party
and had it printed with the pseudonym “Antosha Chekhonte”. The novel in which a murder  
committed in the countryside in the 19th

work that brings the mature Chekhov to the fore, featured are people of various social classes such as 

Kütüphanelerin  

Ödüllü The New Yorker muhabiri Susan Orlean, 
aralarında “Adaptation” (Ters Yüz) ismiyle filme 
uyarlanıp Oscar kazanan The Orchid Thief adlı 
romanının da bulunduğu yedi kitabın ardından 
yönünü kütüphanelere çeviriyor. 1986 yılında 
Los Angeles Halk Kütüphanesi’nde çıkan ve 
400 bin kitabın kül olmasıyla sonuçlanan 

yangını yıllar sonra soruşturmaya başlıyor. 
Olaydaki kundaklama ihtimalinden hasar gören 
kitapların buzhanede saklanarak kurutulması 

gibi özel tekniklere dek ilgi çekici birçok konuyu 
inceleyen yazar, aynı zamanda dünyanın dört 

bir yanındaki kütüphanelerin evrimine de 
değiniyor. Kitap Özlem Özarpacı tarafından 

Türkçeye çevrildi.
thekitapyayinlari.com

The Library Book
Award winner The New Yorker correspondent  

Susan Orlean heads for the libraries after seven 
books including The Orchid Thief which was 

adapted to cinema as “Adaptation” and turned 
out to be an academy award winner. She starts 

to inquire the fire outbreak that occurred in  
1986 at the Los Angeles Public Library which  
ended in 400 K books being reduced to ashes.  

The author, who explores many interesting 
topics ranging from the possibility of arson, to  
special techniques like keeping the damaged  
books in a special ice house later to be dried,  

also addresses the evolution of the libraries all 
around the world. The book is translated into 

Turkish by Özlem Özarpacı.  

THE SHO OTING PART Y  

Avda Trajedi

yapikrediyayinlari.com.tr   

Kütü h l i

TREND / Hotwire
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The team of astronauts comprised of 
four humans  and an alien work for 
a whole day. They grow impatient to 

a question niggles at the back of 
their mind: How many hours are 
there to dinner? Written by David A. 
Adler and translated into Turkish 

adventure teaches the kids the hours, 
minutes and seconds, the difference 
between analog and digital 

clocks, and more in a fun manner.   

Bir Kavanoz Mutluluk 
Mutluluk satın alınabilir mi? Davide 
Calì’nin yazdığı ve Marco Somà’nın 

resimlediği kitap, bu can alıcı sorunun 
izini sürüyor. Mutluluk kavramını bir arzu 
nesnesine dönüştürüp küçük, büyük ve 

aile boyu kavanozlarda satışa sunan 
Bay Güvercin’in ormanın sakinleriyle 

kurduğu alışveriş ilişkisini konu edinen bu 
öykü, değişik türdeki kuşlara ev sahipliği 
yapmanın yanı sıra satır aralarında basit 
hesaplama ve matematiksel tanımlara 
da yer veriyor. Kuşların renkli dünyası 
üzerinden insan hayatındaki maddi ve 
manevi değerlere değinen kitabı, Hilâl 

Aydın Türkçeye çevirdi.
tudem.com

The Happiness Salesman     
Can you really buy happiness? Written 

by Davide Calì and illustrated 
by Marco Somà this book seeks the 
answer to this fateful question. This 
story focuses on the relationship Mr. 

Pigeon, who having turned the concept 
of happiness into an object of desire has 

bottled it up in small, large and family 
sized jars and markets them, has with 
the inhabitants of the forest. Besides 
hosting different types of birds, this 

book also features simple calculations 
and mathematical definitions in between 

the lines. Touching upon the material 
and moral values in the lives of 

people through the colourful world of 
birds, the book is translated into Turkish 

by Hilâl Aydın.  

TELLING TIME  

Bir Kavanoz Mutluluk

ithakicocuk.comithakicocuk.com
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lovers with additional health measures taken in its seventh year. The  
festival, in which professionals, baristas of the industry and coffee  
lovers come together , conveys the story of the coffee production 
process starting from its point of origin.  Held under the main 

meet with coffee lovers in the open area right beside Tepe Nautilus  

  

are given the chance to visit the festival for a discounted fee, special 
discounts are given to groups of students of certain ages. As seminars 
and workshops are held outdoors, the events can be followed live 

  

 
festival. Held over a larger area in accordance with the new 
regulations, the number of sessions is increased to three, and the 

 
Cash is not used in the festival area in which wearing a mask is 
mandatory. 

COFFEE L OVER S MEET IN KADIKÖY  

istanbulcoffeefestival.com.tr  
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until 17 September. The festival is also experiencing the thrill of  
being held with green energy yielded from renewable energy 

  
The festival has been hosting world renowned classical music and 

festival program.  

 
 

 
 

 
 

ediyor.

gumuslukfestival.org
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th  

of the festival that will be held between 
1-9 September is determined as “Duo” to 
draw attention to social distancing.   
  
The festival showcases projects 

 
performed in various venues including 
the Bodrum Castle, Dibeklihan and  

 

 

  

Department students will also be held during the festival.   

BODRUM JAZZ  
FESTIVAL: DUO   

bodrumcazfest.org • cazdernegi.org
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th time this year by 
 

dates and format is determined. The festival,  
 

postponed due to the pandemic is getting ready to be  
presented to music lovers in the digital environment between  

festival program will be published in the digital environment in 
video format.  
  
The videos of the festival concerts including those of important 
ensembles such as Wiener Akademie, Bilkent Symphony Orchestra, 
Kheops Ensemble, Philharmonix, Beethoven Trio Berlin, Borusan 

  

Phorphyrogenitus, Khedive’s Palace, Tophane-i Amire Culture 
and Art Center, Harbiye Saint Esprit Cathedral, Surp Hovhan 

various cities in Europe. The festival aims to present art lovers with 
high quality audio visuals of the concerts in its program.   
  

As th birth anniversary of  

 
theme of “The Enlightened World of Beethoven”, featured are the  
iconic works of the composer, the new projects and new 
commissions inspired by his works.  

THIS YE AR ISTANBUL 
MUSIC FE STIVAL 
IS IN DIGITAL 
ENVIRONMENT   

Festivali’nin yeni tarihleri ve 

bestecinin ikonik eserleri, ondan esinlenen 

muzik.iksv.org
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One of the important culture and art events postponed due to the  
pandemic, the 27th  
stars of contemporary music to new discoveries, in the open air  

 

  
The festival program features many artists and groups including  

 
 
 

 
 

  
Due to the health measures taken, a limited number of spectators will  
be admitted to the concerts to be held in venues such as Swissotel  

 
 

will be able to watch the concerts two days apart by purchasing  
tickets to view it on the online platform.  

THE JA Z Z FE STIVAL TAKE S A START  

TREND / Hotwire

Duni, Andalusia Trio, Bilal Karaman’s 

Swissotel The Bosphorus, 

caz.iksv.org

Lifetime Achievement 
Awards of the Istanbul Jazz 

Festival are given to 
musician Atakan Ünüvar and 
the world renowned clarinet 
artists Barbaros Erköse this 

year for their valuable 
contribution to jazz music.    

İstanbul Caz Festivali’nin 
Yaşam Boyu Başarı Ödülleri 

bu yıl, Türkiye’de caz müziğine 
değerli katkıları olan müzisyen 

Atakan Ünüvar ve dünyaca ünlü 
klarnet sanatçısı Barbaros 

Erköse’ye veriliyor. 
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kucukciftlikpark.com

 
 

ENJOY THEATRE UNDERNEATH  
THE STARS    

  
The calendar of the events to be held through the organisation of  

 
 

 

Kral Lear / King Lear

Kızlar ve Oğlanlar / Girls & Boys

Evlat / Son

Sesin Resmi / Mouthpiece
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1- Emir Özay, Anadolu Sıvacısı
2- Ali Şenel, Karaca

3- Doğa Derneği Arşivi, Meşe

or legal right by more than 100 countries including Turkey. However, 
in various places around the world the ecosystems, the habitats 
of millions of species are being destroyed. Coming together from 
various places around the world for the right to live on a healthy 

held in September, hundreds of nature lovers are expressing that the 

reminded humanity of how important it is to lead a life that 
is compatible with nature.   
  

 
campaign is carried with 
their partners of Birdlife  

largest nature  
conservation networks 
of the world, in various 

 
Organisation runs 
the campaign with the 

 
framework of the campaign that the right to live in a healthy 
ecosystem is one of the most basic human rights, nature lovers 

  

on the details of the campaign or to support it.  

NATURE LOVERS COME TOGETHER  

  

Beyannamesi’ne dahil edilmesini talep ediyor.  
  

dogadernegi.org  

3

1
2
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Preparation
Yumurta 
sarılarını şekerle 
çırpın. Şeker iyice 
eriyip yumurta 
kabarmalı. Küçük 
bir tencerede bitter 
çikolatayı eritin. Birkaç 
damla su ilave 
edebilirsiniz. Tüm 
malzemeleri 
yumurtaların 
sarısıyla karıştırın. 

Yumurta 
beyazlarını çırpın, 
kıvamlı bir köpük elde edin. 
Yavaşça karıştırarak hamura 
ilave edin. Bu işlem çok yavaş 
olmalı yoksa yumurtanın 
beyazı söner. Karışımı iyice 
yağlanmış ve un serpilmiş bir 
puding kalıbına alın.

Önceden ısıtılmış fırında 25 
dakika pişirin. Pudingi bir 
tabağa almadan önce iyice 
soğuduğundan emin olun. 
Üzerine pudra şekeri serpin.  

Whisk the egg 
yolks with sugar.  
The sugar should 
melt and the egg  

should froth up.  
Melt the bitter 

chocolate bain-marie 
style in a small pot.  

You can add a few 
drops of water. Mix 
all the ingredients 
with the egg yolks. 

Whisk the egg 
whites, and get a thick 

foam. Add it slowly to the  
batter. This should be done 
very slowly or else the white 
of the eggs can fizzle out.  
Pour the batter into a well  
oiled and flour sprinkled  
pudding mould. 

Cook for 25 minutes in a 
preheated oven. Make sure that  
it has gone cold before placing 
it on a service plate. Sprinkle 
powdered sugar on top.  

Emma 

CHO COL ATE PUDDING   

Malzemeler
200 gr bitter çikolata,  
125 gr şeker,
1 kaşık elenmiş un,
4 yumurta ve
2 yumurta sarısı,
pudra şekeri, tereyağı.  

Ingredients
200 gr bitter chocolate,  
125 gr sugar,
1 tbps sifted flour,
4 eggs and
2 egg yolks, powdered 
sugar, butter.  

a,

ğı.

ate, 

d

TREND / Hotwire
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FESTIVAL THRILL IN ANKARA  

Topal Şükran’ın Maceraları

Aşk, Büyü, vs.
 

 
 

 
 

 

  

director Federico Fellini is commemorated in the centennial anniversary of his  
 

 

  
 
 

Sinema.  

Uzak Ülke

Ceviz Ağacı

Éric Rohmer

Federico Fellini
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istanbulyarimaratonu.com 

Elevated to Golden Category by World Athletics to be admitted to the “World’s Best 

September to the accompaniment of the unique vista of the Historical Peninsula. The 

 
 

marathon, in which many details ranging from the number of people per sqm at the 
starting point and the arrangement in the waiting area have been thought out, presents a 

ISTANBUL HALF MARATHON ON 20 SEP TEMBER! 

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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Milos Balık’ın kuruluş hikâyesini sizden dinleyebilir miyiz?  
İstanbullu bir aileyiz. Yemek kültürümüzün oluşmasında 
anne ve baba tarafımızın etkisi var. Abim Levent, uzun 
yıllar boyunca kaptan olarak çalıştıktan sonra, denizin 
dinginliğine alışık olduğu için İstanbul’un kalabalığında 
yapamadı. Daha önce de yaşadığı Sığacak’a döndü ve bu 
mekânı açtı. Bir süre sonra annem de yanına gitti. İlk başta 
abimin böyle bir mekân açacağından haberim yoktu ama 
demek ki hayallerimiz aynıymış. Milos Balık’ın tanınırlığı 
artınca annem destek için beni de yanlarına çağırdı. 
2016’da, o zamanki şirketimi devredip uzun süre hayalini 
kurduğum yaşama böylece adım atmış oldum. Hep hayalini 
kurduğum için işimi çok seviyorum. Herkese sevdiği işi 
yapmasını tavsiye ediyorum. 
Mekânın konsepti nasıl ortaya çıktı? Bir ilhamınız var mı? 
Mekânın konsepti ve tasarımı abim Levent’e ait. Yıllarca 
denizde vakit geçiren ve hemen hemen tüm Yunan adalarını 
gezen abimin aklında en çok Ege’nin güneybatısında yer 
alan Milos Adası kalmış. Çok sevdiği bu adanın ismini de 
mekâna vermiş. Mekânda günün belli bir saatine kadar 
Rumca müzik çalıyoruz. Sonrasında ise taş plaklar 
aracılığıyla Türk sanat müziğinden nostaljik 
parçalarla güne devam ediyoruz. Abim, Milos’u 
açarken ilhamını Ege’nin mavisinden, Yunan 
adalarından, dostluklardan, sofralardan ve 
denizcilerinden aldığını söylüyor. 
Milos Balık’ın mutfağında yemek ve mezeler 
nasıl bir ruhla hazırlanıyor?  
Annem her zaman “Evimin mutfağını Milos’a 
taşıdım” der. Profesyonel eğitim almamıştır ama kendi 
tabiriyle annesinden “el” almıştır. Ve geldiği ilk günden 
itibaren de o eli mutfakta bulunan bir arkadaşımıza 
aktarmıştır. Dört senedir eşim ve ben de hem 
annemin mezelerinin devamlılığını sağlamaya 
hem de kendi mutfak yolculuğumuzu menüye 
yansıtmaya çalışıyoruz. 
Menünüzde neler yer alıyor? Ve en sevilen tatlar 
neler?
Meze ve ara sıcaklar menüde önemli bir yer tutuyor. 
Güveçler ve balık yemekleri de çokça tercih ediliyor. 
Girit ezme, Rum ezme, saganaki ve kabaki de dahil Yunan 
mezeleri de menümüzde yer alıyor. Milos’un ilk günden beri 
en çok konuşulan ve sevilen soğuk deniz ürünü mezesi ise 
Milos fesleğenli mezgit. Tarifi ve tarzı tamamıyla anneme ait 
olan bir meze. Ayrıca kullandığımız zeytinyağını da annem 
tarifi kendine ait olan özel bir sosla harmanlıyor. 

Can you tell us how Milos Balık was brought into service?    
We are a family from İstanbul. Our mother and father had a great impact on the  
formation of our food culture. My brother Levent, who worked at sea for long years as  
a captain, could not make it in the hubbub of Istanbul since he was used to the  
serenity of the waters. He returned back to Sığacak where he had lived before and  
brought this restaurant into service. A while later my mother went to live with him. I  
did not know that my brother was going to open up such a place at first but then  
again we were dreaming of the same thing. When Milos Balık became recognised my 
mother called me to join them. In 2016, handing over the company I owned then, I 
took a step into the life I had been dreaming of for long. I love my job since this was 

my dream. I recommend everyone to do what they love.   
How did you come up with this concept? Did you have an inspiration?   

My brother Levent is the name behind the concept and the design of  
the restaurant. Having spent years at sea and seen almost all the 
Greek Islands, my brother was most impressed by the Milos Island 
to the southwest of the Aegean. He named his restaurant after this 
island he loved so much. We play Greek music until a certain hour in 
the restaurant. Then we continue with Turkish Classical Music from 

gramophone records with the nostalgic songs. My brother says he was 
inspired by the blue of the Aegean, the Greek Islands, friendships, set 

tables and sailors when he opened Milos.   
With what kind of a spirit are the courses and mezes prepared in Milos 

Balık?    
My mother always says, “I carried the kitchen of my own house to  
Milos”. She is not professionally trained but as the saying goes it  
runs in the family. And from the first day she has arrived in here, she  
has passed it down on to a friend who works in the kitchen. For the 
last four years, both me and my wife have been trying to sustain the  

mezes of my mother and reflect our own culinary journey onto the 
menu.   

What is in your menu? What are the most favourite dishes?  
Mezes and starters predominate the menu. Casseroles and dishes with fish  

are often preferred. We also have greek mezes including Crete Pate, Greek Pate,  
saganaki and kabaki in our menu. The most talked about and loved cold seafood  
meze of Milos is the haddock with basil. It is a meze that is totally of my mother’s 
making with its recipe and style. And my mother blends the olive oil we use with a 
special sauce the recipe of which she has created.   

  RÖPORTAJ / INTERVIEW: FATİH AÇA  

İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık’ta, Ege 
lezzetlerini misafirlerine sunan Milos Balık’ın hikâyesini 
işletmecisi Bülent Özcan ile konuştuk.       

We learned the story of Milos Balık, which presents the Aegean delicacies to its  
visitors in Sığacık coastal town of Seferihisar district of İzmir, from its manager  
Bülent Özcan.         
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birikime sahip.

WHICH ONE IS YOUR CIT Y?

adventure embarked upon in a rootless life”. Preserving 

bridges and photogenic gondolas, the city has a very 
interlaced historicity and accumulation. 

“Her Venedik seyahatimde ayaklarımın beni kendiliğinden 
götürdüğü iki müze var: 20. ve 21. yüzyıldan üç 
binden fazla başyapıtı içeren Pinault Koleksiyonu’nun 
sergilendiği Palazzo Grassi ve Punta della Dogana. Her 
iki müzenin de renovasyonu Pritzker ödüllü Japon mimar 
Tadao Ando tarafından yapılmış. Sevdiğim bir diğer 
müze de Avrupalı soyut, sürrealist ve kübist sanatçıların 
eserlerinden oluşan resim ve heykel koleksiyonunun 
sergilendiği Peggy Guggenheim.”

“There are two museums my feet take me to every time I 
visit Venice: Palazzo Grassi where the Pinault Collection, 
consisting of more than three thousand masterpieces 
of the 20th and 21st century, are on exhibit and Punta 
della Dogana. Both the museums are renovated by the 
Pritzker Award winner Japanese architect Tadao Ando. 
One other museum I love is the Peggy Guggenheim 
Museum, where the painting and sculpture collection 
consisting of the artworks of the European abstract, 
surrealist and cubist painters are on display.” 

“San Marco meydanındaki kafeler neredeyse meydanın 
kendisi kadar ünlü ve şehrin tarihini paylaşıyor. Café 
Florian, Café Quadri gibi mekânların meydana dönük 
sahnelerinden etrafa yayılan klasik müzik konserlerini 
özgürce dinleyebilirsiniz. Ara sokaklardaki trattorialar ise 
daha mütevazı. Taptaze günlük makarnalarını kendileri 
üreten Antica Carbonera, Trattoria da Fiore ve Trattoria 
alla Madonna beğendiğim seçenekler arasında.”

“The cafés in the St. Mark square are almost as famous 
as the square itself and they share the history of the 
city. You can freely listen to the classical music concerts 
emanating from the facades of cafés like Café Florian 
or Café Quadri facing the square. The trattorias on the 
side streets are more modest. Manufacturing their fresh 
pasta daily  Antica Carbonera, Trattoria da Fiore and 
Trattoria alla Madonna are among my favourites.” 

[ A H M E T  G Ü N E Ş T E K İ N  /  V E N E D İ K  –  V E N I C E ]

  HAZIRLAYAN / COMPILED BY: HANDE ÇETİN ONGUN  



EYLÜL SAYISI 
BAYİLERDE

HERKESE
HEDİYE

PALYAÇOBALIĞI
MASKESİ
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“OURS IS A TOUGH, RUTHLESS AND STRESSFUL INDUSTRY”  

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: HANDE ÇETİN ONGUN

Sizi bir Fransız yapımı olan “Dix Pour Cent” dizisinin Türkiye uyarlaması, 
Ay Yapım imzalı “Menajerimi Ara” ile Star TV’de izliyoruz. Diziden kısaca 
bahseder misiniz?

Dizide büyük bir menajerlik firmasında çalışan Çınar Bilgin’i 
canlandırıyorsunuz. Çınar nasıl bir karakter?

Teklif size gelmeden önce dizinin Fransız versiyonunu izlemiş miydiniz? 
Uyarlamada canlandırdığınız Çınar ile Gabriel Sarda karakteri arasında 
nasıl benzerlikler kurdunuz? Çınar’ın ondan farklılıkları neler?

We are watching you in “Call My Agent” produced by Ay Yapım, the 
Turkish adaptation of the French production “Dix Pour Cent” on Star TV. 
Can you briefly talk about this series? 

 
 

In the series you are portraying Çınar Bilgin who works in a big 
agency. What sort of a character is Çınar?  

 

Have you seen the French version of the series before you got this 
offer? What sort of similarities did you establish between Çınar, the 
character you portray in the adaptation and Gabriel Sarda? How 
different is Çınar?  

PORTRE / Portrait
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Sizce oyuncular ile menajerleri arasında nasıl bir ilişki 
bulunuyor? Dizideki rolünüz, bu ilişkiye bakışınızı 
değiştirdi mi? 

Dizinin sektörü tanımlayan çarpıcı repliklerinden biri: 
“Burası köpek balıklarıyla dolu vahşi bir sektör”. Siz bu 
tanımlama için ne düşünüyorsunuz? Dışarıdan oldukça 
parıltılı gözüken bu sektörde var olabilmek için neler 
gerekiyor?

Canan Ergüder, Ayşenil Şamlıoğlu ve Barış Falay da 
dahil deneyimli oyuncularla birlikte rol alıyorsunuz. Set 
ortamınız nasıl? 

What sort of a relationship do the actors have with their 
agents? Did your role in the series change the way you 
view this relationship?   

One of the striking lines that define the industry is: “This 
is a wild industry full of sharks”. What do you think about 
this definition? What is required of you to be able to exist 
in this industry which looks pretty glamorous from the 
outside?  

You are acting with senior players such as Canan Ergüder, 
Ayşenil Şamlıoğlu and Barış Falay. How is the set?   

PORTRE / Portrait

ANKARA-

Ankara’da doğup 
büyüdünüz ancak sektörün 
kalbinin attığı İstanbul’da 

hayatınıza devam 
ediyorsunuz. Bu iki şehir 

arasında ne gibi fark ve özel 
taraflar bulunuyor?

Çok başka iki şehir. İkisini 
de çok seviyorum. Ankara 

düzenli ve huzurlu, İstanbul 
ise daha aktif bir şehir. 

Farklı farklı güzellikleri var. 
O yüzden ben elimden 

geldiğince iki şehirde de 
yaşamaya çalışıyorum.

ANKARA-
ISTANBUL LINE  

You were born and bred 
in Ankara, but you continue 

to live in Istanbul, where 
the heart of the industry 

beats. What sort of 
differences are there in 

between these two cities?  
They are unlike one another. 
But I love them both. Ankara 
is more orderly and peaceful 
and Istanbul is a more active 

city. They have their own 
enticements. That is why I 
try to live in both cities as 

much as I can.  
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İlk projenizle birlikte, genç yaşta şöhreti yakaladınız. 
Ardından peş peşe pek çok başarılı dizi ve film 
projesinde yer aldınız. Kendi menajerinizin, kariyerinizin 
şekillenmesindeki rolünden bahseder misiniz? 

Yer alacağınız projeleri hangi kriterlere göre 
seçiyorsunuz? Şimdiye dek yer aldığınız projelerden sizde 
en çok iz bırakanı hangisi?

You became famous at an early age with your first 
project. And then you acted in many successful series and 
film projects. Can you talk about how your agent shaped 
your career?   

 
 

 

According to what criteria are you choosing the projects 
you will be taking part in? Which project you worked on 
left the biggest impression on you?  

 

 

As an actor what sources nourish you? What do you like to 
read and watch, where would you like to travel to?  

 

 

 

Do you have favourite destinations that you visit over and 
over?  

Pek çok röportajınızda, tiyatroya ağırlık vermek istediğinizi 
belirtiyorsunuz. Yeni sezonda hangi proje ile sahnede 

olacaksınız?
Çok istediğim tiyatroya iki yıl önce kavuştum. İki sezondur 
Berkun Oya’nın yazıp yönettiği “Dünyada Karşılaşmış Gibi” 

oyununda oynuyorum. Çok keyif alıyorum, çok mutluyum. Yeni 
sezonda da bu oyunda oynamaya devam edeceğim. 

“I RESTARTED THEATRE”  
In many of your interviews, you were saying you wanted 

to focus your attention on theatre. With which project will 
you take the stage in the new season?

Two years ago I finally restarted to do theatre. I’ve been acting in 
“Dünyada Karşılaşmış Gibi” written and directed by Berkun Oya 
since then. I will continue to act in this play in the new season.   
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Bir oyuncu olarak hangi kaynaklardan besleniyorsunuz? 
Neler okumayı veya izlemeyi, nerelere seyahat etmeyi 
seversiniz?

Çok sevdiğiniz, tekrar tekrar gittiğiniz destinasyonlar 
bulunuyor mu?

Önümüzdeki dönem için seyahat planlarınız arasında 
Türkiye’den ya da dünyadan hangi destinasyonlar 
bulunuyor?

  

PORTRE / Portrait

Which destinations in Turkey and abroad are listed 
in your travel plans for the future?  
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SEYAHAT /  Travel

   

 YAZI / TEXT:  FATİH AÇA

Traces of various cultures have sunk into the 

A MOSAIC OF CULTURES   

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
MARDİN’e haftanın HER günü her şey dâhil 
275,99 TL’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to MARDİN from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights;  
all-inclusive prices start at 275,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan MARDİN’e 
vergi ve ek ücretler hariç 
6500 BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

You can fly to MARDİN from 
İstanbul Sabiha Gökçen  
Airport by using 6500 
BOLPOINTS, excluding taxes 
and charges.

6500 
BOLPOINTS
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Ulu Cami / The Great Mosque

GÖZ ALICI YAPI   
Mardin’in en özel mimari 

yapılarından birini görmek 
içinse kentin dışına doğru bir  
yolculuk yapmanız gerekiyor.  
Süryani Kadim Cemaati’nin  
ünlü ve büyük yapıtlarından  

Mor Gabriel Manastırı 
(Deyrulumur Manastırı), meşe 
ağaçlarıyla kaplı yüksekçe bir 
tepede yer alıyor. Manastırın 
temelleri Mor Şmuel ile Mor  

Şemun tarafından 397 yılında 
atılmış ve farklı tarihlerde 

yapının içine ve dışına çeşitli 
ekler yapılmış. Manastır, 

15 asırlık Bizans mozaikleri, 
büyüleyici Theodora Kubbesi 
ve sahip olduğu nice mimari 
güzelliğiyle göz kamaştırıcı.  

SPECTACULAR 
STRUCTURE    

To be able to see one of the 
most special architectural  

buildings of Mardin, you need 
to get out of the town. One  

of the famous and great  
buildings of Syriac Ancient  

Community Mor Gabriel 
(Deyrulumur) Monastery, is 
situated on a high hill top 

covered with oak trees. The  
foundations of the monastery  
were laid by Mor Samuel and  

Mor Simon in 397 and  
additions were made to both  

the interior and exterior of the  
monastery at various dates.  

The monastery is striking with  
15 century old Byzantine 

mosaics, fascinating  
Theodora dome and many  

other architectural elements.  
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The construction of the building that started 
to be built following the Zinciriye Madrasah 
was left unfinished due to Timur’s campaign to 
Anatolia. And it was not completed until the reign 
of the Aq Qoyunlus in the 15th century. Greeting its 
guests with its crown gate, one of the best examples 
of stone mastery, the madrasah has been an 
important education centre throughout the centuries.   

Zinciriye Medresesi’nden 
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topraklarda ustalar, saç 

You may not be able to take 
home the motifs Mardin houses 
are dressed with but there 
is an elegant handcraft 
you can take with you as a 

thinner than hair for centuries 
with patience and great 
mastery.   
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bir yemek olan alluciye, 

pide olarak bilinen sembusek, 

of the ancient culture ingrained 
in the streets and stones of  

Mardin in its cuisine too.  
When you say Mardin cuisine, 

the first thing to come to  
mind is, no doubt, kaburga  

 
Alluciye, a local recipe made  

 
 
 
 

known as closed pide; kiliçe, 
a short bread particular 

to Mardin; harire dessert 
made with grape molasses and 

countless other delicacies are 
among those you can taste 

in Mardin.      

Dara Antik Kenti / Ancient City of Dara



48 PEGASUS _
 
Eylül / September  2020

SEYAHAT /  Travel

“Pergamon ve Çok Katmanlı Kültürel Peyzajı”, 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmiştir.
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 YAZI / TEXT: HANDE ÇETİN ONGUN

Writer and philosopher Pliny the Elder who lived in the  
1st century BC had said for Pergamon Ancient city, “Pergamon, 

 
 

ancient city is the capital of the Attalos Dynasty and is one of the 
 

areas were reclaimed by terracing and various religious and 
public structures were erected including temples, sculptures, 

 
setup outside the Acropolis is one of the most important 
therapeutic centres of the era not only for the treatment 

Famous and Magnificent City        
PergamonPergamon

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan İZMİR’e 
haftanın HER günü her şey dâhil 139,99 TL’den 
başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to İZMİR from İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport with Pegasus’ DAILY flights; all-inclusive 
prices start at 139,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan İZMİR’e 
vergi ve ek ücretler hariç 
2500 BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

You can fly to İZMİR from 
İstanbul Sabiha Gökçen  
Airport by using 2500 
BOLPOINTS, excluding taxes 
and charges.

2500 
BOLPUAN
BOLPOINTS
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ORDU

 YAZI / TEXT:  FATİH AÇA

ORDU
THE GATE THAT OPENS  
TO GREEN AND BLUE  

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

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

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

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

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

3000 
BOLPUAN
BOLPOINTS

50 PEGASUS _
 
Eylül / September  2020



Eylül / September  2020 _
 
PEGASUS    51Eylül / September  2020 _

 
PEGASUS    51



52 PEGASUS _
 
Eylül / September  2020

P S  
 

 

 
 
 

  
 
 
 

 

 

SEYAHAT /  Travel
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OTLAR 

Doğa her yerde olduğu gibi 
Ordu’nun da mutfak kültürünü 
şekillendirmiş. Şehrin yemyeşil 
yamaçlarında yetişen hemen 
her ot, mutfakta kendine yer 

bulmuş. Bu durum ise Ordu’yu 
otlar konusunda Ege kadar 

ünlü hale getirmiş. Ordu’nun 
meşhur otları olan galdirik, 
ısırgan, dikenucu, malocan, 
sakarca ve hoşkıran da dahil 

pek çok ot, kavurma ya da 
çorba olarak tüketilirken tirmit 
gibi yörenin ünlü mantarları da 
yemeklerde bolca kullanılıyor. 

Karalahana çorbası, turşu 
kavurması, balık yemekleri 
ve pide de yine Orduluların 

vazgeçilmez lezzetleri 
arasında. Aynı zamanda 

Giresun’la birlikte Türkiye’nin 
en önemli fındık üreticisi olan 
Ordu’da hemen her köşede 
taze fındık da bulabilirsiniz. 

HERBS ARE THE 
STARS OF THE 

SHOW    
As it is the case everywhere, 

nature has shaped 
the culinary culture 

in Ordu. Almost all the 
herbs growing in the lush 
green slopes of the city 

have found themselves a 
place in its cuisine. And this 
has made Ordu as famous 

as the Aegean when it 
comes to herbs. As many 

of the famous herbs 
of Ordu like galdirik, ısırgan,  
dikenucu, malocan, sakarca  
and hoşkıran are consumed 
as sautéed or in soups, the 

famous mushrooms of 
the region like tirmit are 
used abundantly in its 
dishes. Black cabbage 

soup, pickle sautée, fish 
dishes and pide are 

among the essential 
delights for Ordu’s 

inhabitants. You may also 
find fresh hazelnuts almost 
everywhere in Ordu, one of 

the most important hazelnut 
producers of Turkey along 

with Giresun. Yason Burnu
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VAN

  YAZI / TEXT: HANDE ÇETİN ONGUN
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Akdamar Adası’ndaki Surp Haç Kilisesi, Van Gölü / Holy Cross Church on Akdamar Island, Van Lake
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Yerel halkın “Van Denizi” dediği Van 
Gölü, 3 bin 700 kilometrekareye yayılan 
alanıyla Türkiye’nin en büyük gölü, aynı 
zamanda dünyanın da suları sodalı en 

büyük gölüdür. Havzasında yaklaşık 
1 milyon kişinin hayatını sürdürdüğü 
gölde tek balık yaşar: endemik bir tür 

olan inci kefali. 

Referred to by the local folks as “Sea 
of Van”, Lake Van, which covers an area 

of 3,700 square kilometres, is the 
largest lake of Turkey, and also the 

largest soda lake of the world. Only one 
type of fish lives in the lake, the basin of 
which houses around 1 million people:  

Pearl mullet, an endemic species.   

Tuşpa adıyla uzun süre Urartu 
Devleti'nin başkentliğini yapan 

Van Kalesi, Urartu Kralı I. Sarduri 
tarafından MÖ 9. yüzyılda 

kurulmuştur. Kayalık bir tepenin 
üzerine kurulan kale iç içe dört surdan 

oluşur. Kaleden Van Gölü’nü ve tüm 
ovayı kuşbakışı seyredebilirsiniz.

Acting as the capital of Urartu State for  
a long time, and then called Tushpa, the 
 Van Fortress was built by the Urartian 
King Sarduri I in 9th century BC. Setup 

on a rocky hill, the fortress is built up of 
four nested walls. You can have a bird’s 

eye view of Lake Van and the whole 
plain from the fortress.  

10. yüzyıl başına tarihlenen Akdamar 
Surp Haç Kilisesi’nin iç mekânındaki 

resimler özgünlüğünü yitirse de kızıl-
kahverengi kumtaşı dış duvarlarındaki 

frizler oldukça iyi korunmuştur. 
Frizlerde Eski ve Yeni Ahit’ten sahneler, 

havarilerin ve azizlerin büstleri ile 
havyan ve bitki figürleri yer alır.

The mural paintings of The Holy Cross 
Church of Aghtamar which is dated to the  
10th century, have lost their originality but  

its external friezes of red-brown 
sandstone are quiet well preserved. 

Depicted in the friezes are scenes from 
the Old and New Testament, the busts of  

apostles and figures of animals and plants.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
VAN’a haftanın HER günü her şey dâhil 
235,99 TL’den başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.

You can fly to VAN from İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport with Pegasus’ DAILY flights;  
all-inclusive prices start at 235,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

Van Kalesi / Van Castle
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MÖ 8. yüzyılda II. Sarduri tarafından 
kurulan ve Sardurihinili (Sardur'un 

Kenti) olarak anılan Çavuştepe, tipik 
bir Urartu çifte kalesidir. Kazılar 

sonucunda, ticaret yollarına ve ovaya 
hâkim konumdaki Çavuştepe’nin 

oldukça önemli bir yönetim ve kültür 
merkezi olduğu ortaya konmuştur.

Setup in 8th century BC by Sarduri II and 
called Sardurihinili (Sardur’s City),  

Çavuştepe is a typical Urartian dual 
castle. The excavations have put forth 
that Çavuştepe, which held sway over 
important trade routes and the plain, 
was an important administrative and 

cultural centre.  

Pek çok et ve sebze yemeği ile 
leziz hamur işlerinin yer aldığı Van 

mutfağının ünü sınırlarını aşan öğünü 
şüphesiz, Van balı, kaymak, peynir ve 

zeytin çeşitleri, kavurmalı-sucuklu 
yumurta tabaklarına kavut, murtuğa ve 

gencirun gibi yöresel lezzetlerin  
eşlik ettiği kahvaltısı...

Van cuisine boasts a lot of meat and 
vegetable dishes and delicious pastries. 

However, the meal the fame of which has  
gone beyond the borders of the city is the 

Van breakfast with Van honey, clotted  
cream, different types of cheese and olives,  
eggs with sujuk and roasted meat and local  
delights such as kavut, murtuğa and gencirun...

İsmini, 1638’de Bağdat seferine çıkan 
IV. Murat’tan alan Muradiye Şelalesi, 

şehir merkezine 80 km uzaklıkta 
bulunuyor. Bend-i Mahi Çayı’nın 

üzerindeki asma köprüden geçerek 
ulaşacağınız dinlenme alanında 18 

metreden dökülen suların sesini dinleyip 
manzaranın keyfini çıkarabilirsiniz.

Named after Sultan Murat IV who went 
on the Baghdad campaign in 1638, the 
Muradiye Waterfall is 80 km away from 
the city centre. Listen to the sound of 

the waters falling from 18 meters at the 
recreational area which you reach after 

crossing the suspension bridge built over 
Bend-i Mahi Brook and enjoy the views.

Van Gölü Havzası’na özgü, çok değerli 
bir tür olan Van kedileri, ipeksi beyaz 

tüyleri ve mavi-kehribar renklerindeki 
gözleriyle meşhur. Yerel halkın “pişik” 

dediği bu cana yakın hayvanlarla, 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne bağlı 

Van Kedisi Araştırma Merkezi’nde 
tanışabilirsiniz.  

Van cats, a species specific to 
Lake Van Basin, are famous 
for their silky white fur, blue 

and amber coloured eyes. You can 
be introduced to these friendly 

animals called “pişik” by the locals at 
the Van Cat Research Centre of 

the Yüzüncü Yıl University.   
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TIPS FOR A BETTER LIVING

A LONG WALK IN ISTANBUL WITH MARIO LEVI

 FOTOĞRAF/ PHOTOGRAPH: ŞAHAN NUHOĞLU
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KADIKÖY

A Long Walk in Istanbul with Mario Levi

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: HANDE ÇETİN ONGUN

“Gördüklerimiz Göremediklerimiz” kitap serisinin fikri, Kadıköy’de bir 
tramvay durağındaki yolcularla sohbetinizden ortaya çıkmış. Bunun 
hikâyesini kısaca anlatabilir misiniz?

Şimdiye dek serinin ilk iki kitabı, Bir Cuma Rüzgârı: Kadıköy ve Bu Salı ve 
Her Salı: Şişli yayımlandı. Eminönü kitabı da yakında çıkacak. Yolculuğa 
niçin Kadıköy’le başladınız? 

The idea for the “What We See and What We Can’t See” series came as 
a result of a conversation you had with passengers at a tram station 
in Kadıköy. Can you briefly tell the story of that?  

 

 

Until now, A Friday Wind: Kadıköy and This Tuesday and Every Tuesday: 
Şişli, two books of the series are published. The book for Eminönü will be 
out soon. Why did you start the journey with Kadıköy?   
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Kitaplarda yolları 
zaman zaman kesişen 

karakterlerin hikâyelerine 
semtlerin sokaklarından 
siyah-beyaz fotoğraflar 
eşlik ediyor. Fotoğraflar 
da Mario Levi tarafından 

çekilmiş.

BLACK AND 
WHITE PHOTOS  

Black and 
white photographs of  

the streets in the  
neighbourhoods  

accompany the stories 
of the characters whose 
paths sometimes cross 
in the book. The photos 

are also taken by  
Mario Levi.  

Bir şehri anlatmak için o şehrin insanlarını anlatmak 
gerektiğini söylüyorsunuz. Karakterleriniz de İstanbul’un 
kalabalığı içerisinde yalnız, yollarını yitirip yeniden bulan 
kişiler. İstanbul’u anlatırken niçin özellikle bu karakterlerin 
hikâyelerini tercih ettiniz? 

Her iki kitabınızda da sık sık vurguladığınız noktalardan 
biri, “gözlemlemekten başka, elden bir şeyin 
gelemeyeceği”... Hem bu öykülerin anlatıcısı için hem de 
bir yazar olarak sizin için gözlemin önemi nedir?

 
 

 
 

You say that to be able to talk about a city, you have to talk  
about the people of that city. And your characters are lonely  
people who get lost in the crowds of Istanbul and get back  
on track. Why did you specifically prefer the stories of these 
characters when you were talking about İstanbul?   

 
 

 
 

One of the points that you often emphasise in your books  
is, “there’s nothing more you can do than to just 
observe”... What is the importance of observation both 
for the narrator of these stories and for you as an author?  
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Bu kitaplarda kahramanların hikâyeleriyle 
birlikte Bahariye’den Moda’ya, Caferağa’dan 
Haydarpaşa’ya, Kurtuluş’tan Rumeli’ye, sokak 
sokak geziyoruz. Okuyucuları birer rehber kitap 
hazırlamışçasına, sizin adımlarınızı takibe davet 
ediyor musunuz?

Basılan iki kitapta en çok keyif alarak yazdığınız 
karakter hangisi oldu? Kibar dolandırıcı Roger 
Kocheba başlı başına bir roman karakteri olabilirmiş 
gibi… 

“İçimdeki İstanbul Fotoğrafları” kitabınızda 
çocukluğunuzun İstanbul’u ile konuşuyor, o dönemin 
kentini anlatıyordunuz. Bu seri için de yetişkinlik 
döneminizin İstanbul’u diyebilir miyiz? Bu iki  
dönem arasında İstanbul’da olumlu ya da olumsuz 
yönde ne gibi değişimler sizin için daha görünür hale 
geldi?

 
 

In these books, with the stories of the characters we are 
treading from Bahariye to Moda, Caferağa to Haydarpaşa,  
Kurtuluş to Rumeli street by street. Are you inviting readers 
to follow in your footsteps as if you have prepared a guide?  

Which character you enjoyed the most writing, in the two  
published books? It seems, the kind swindler Roger  
Kocheba can be a protagonist in and of itself …   

“In the Istanbul Photos In Me” book you are conversing  
with the Istanbul of your childhood and you are relating 
the city as it was then. Can we say that this series is the 
Istanbul of your adulthood? What sort of changes, be they 
positive or negative, became more visible for you in this 
interim period between these two eras of your life?   
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WHEN MILK FALLS ASLEEP…  

 YAZI / TEXT: FATİH AÇA

  
Bereketli Anadolu  

E

  
Abundant Anatolia  

 
 
 

 
 

Diwan Lughat al-Turk  
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Peynir Cenneti   

  
Crowning the Tables   

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Cheese Heaven   

 
 

 

 
City of 50 Different Types of Cheese
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Kafkaslar’dan Özel Bir Lezzet    
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The Blue Cheese of Anatolia     
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EYLÜL için burcunuz diyor ki...
Your horoscope for SEPTEMBER says that...

Bu ayın ilk günlerinde duygusal anlamda 
kendinizi ifade etmekte zorlandığınız durumlarla 
karşılaşabilirsiniz. Sessiz kalmayı ve içinize 
atmayı tercih ettiğiniz ihtiyaçlar sizi zor duruma 
sokmasın. Kaygı dozunuz artabilir. Bu dönemde 
rahatlatıcı aktiviteler size iyi gelebilir. 17 Eylül 
yeniayı yeni bir görevin ve yeni bir rutinin 
başlangıcı olabilir. 

In the first days of the month, you may find it 
difficult to express yourself emotionally. Do 
not let the needs you preferred to remain 
silent about to put you in a difficult position.  
Your levels of anxiety may rise. In this period,  
soothing activities may make you feel better.  
The new moon on 17 September can be the start 
of a new job or a new routine.  

Yoğun iş temposu, 
koşturmacalar, 
tamamlanması 
gereken görevler, 
iş arkadaşlarınızla 
uyum halinde olmayı 
gerektiren işler, bu ay 
başında gündeminizi meşgul edebilir. 
Sağlık açısından da alışkanlıklarınızın 
değişmesi, bir tedavinin planlaması 
ve iş ortamı değişiklikleri söz konusu 
olabilir. 17 Eylül yeniayı ile birlikte 
kendinize zaman ayıracağınız boşluklar 
yaratmak için karar alabilirsiniz.

A hectic work tempo, rushing about,  
deadlines, jobs requiring you to be in 
harmony with your colleagues, can 
keep you busy at the start of this 
month. In terms of health, changing 
of our habits, the planning of a 
new treatment and changes in the 
workplace environment can be on 
the agenda. With the new moon 
on 17 September, you may decide to 
create some down time for yourself.  

Sizin için iş ortamındaki beklentilerin yorucu 
olduğu bir dönem yaşayabilirsiniz. Özel 
hayatınızda ve aileniz içinde yaşananlar 
işinize ve sorumluluklarınıza yansımasın. 
İkisi arasında bir denge olmalı. 17 Eylül 
yeniayı ile birlikte yerleşik düzeninizde bir 
değişiklik yaşanabilir. Taşınma ya da evdeki 
düzenin hem fiziksel hem de duygusal 
anlamda değişmesi söz konusu olabilir.

You may experience a period in which the 
expectancy at work can be exhausting 
for you. Do not let what you are going 
through in your private life and with your  
family impact your work and 
responsibilities. There should be a balance  
in between the two. With the new moon on  
17 September you can experience a change 
in your permanent settlement. There can 
be a move, or both physical and emotional 
changes in the order of your home.  

Ev ortamınızda ay başı itibarıyla çeşitli 
gerginlikler yaşanabilir. Aile içinde 
halledilmesi gereken işler, yapılması 
beklenen fedakârlıklar, evde geçirmeniz 
gereken zaman söz konusu olabilir. Bir 
yandan dışarıda halletmeniz gereken işler 
diğer yandan da duygusal olarak ihmal 
edemeyeceğiniz bağlarınız sizi zorlayabilir. 
17 Eylül yeniayı ile birlikte yaşadıklarınız 
sizi bir hedefe ve yeni mesleki planlara 
yönlendirebilir.

At the start of the month, you may 
experience some tensions at home. You may  
need to deal with jobs that need to be sorted  
out within the family, some sacrifices you  
are expected to make, and having to spend  
time at home. On one hand, the external  
things you need to deal with, and on the 
other, the emotional ties you cannot neglect 
can tire you out. What you experience with  
the new moon on 17 September can steer  
your course to a goal or new professional 
plans.  

Çocuğunuzla ilgili alacağınız kararlar, 
atacağınız yeni adımlar ve tamamlanması 
gereken işler gündeminizde olabilir. Aşk 
hayatınızda da dengede kalmak her 
zamankinden daha çok çaba gerektirebilir. 
Duygusal gelgitler ve tepkilerden kaçınmak 
şart. 17 Eylül yeniayı yeni ortamlara girmenizi 
ve yeni idealler için harekete geçmenizi 
sağlayabilir. 

New decisions and steps you will be taking 
regarding your children might be on your 
agenda. Striking a balance in your love life 
may require more effort. You must abstain 
from being in two minds emotionally and 
being reactive. The new moon on  
17 September can see you get into new 
environments and take action for new ideals.   

KOÇ I ARIES

TAURUS

SCORPIO

GEMINI

SAGITTARIUS

LIBRA

Bir arkadaşınızla karşı karşıya gelebilir ya da bir 
kırgınlık yaşayabilirsiniz. Bu ayın başında aynı 
şekilde içinde olduğunuz kalabalık ortamların 
gerginliği sizi de etkileyebilir. Özel ilişkiniz ile 
sosyal çevreniz ve arkadaşlarınız arasında kalıp 
yorulabilirsiniz. Sosyal alanınızda dengeleri 
koruyun. 17 Eylül yeniayı beraberinde yeni 
ve keyif veren bir ortamı, hobiyi getirebilir. 
Hamileliğe dair haberler duyabilirsiniz. Bekârlar 
içinse aşk kapıyı çalabilir. 

You may have a disagreement with or feel 
resentful towards a friend. At the start of the 
month, the tension in crowded environments can 
have an impact on you. You may be torn between 
your private life, social circle and friends 
and get exhausted. Keep 
the balance in your 
social domain. The new 
moon on 17 September 
can bring with 
it, a new and feel 
good environment or 
a hobby. You may hear 
news of pregnancy. Love 
might knock on the door 
of the singles.  
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BURÇLAR
H o r o s c o p e

EYLÜL için burcunuz diyor ki...
Your horoscope for SEPTEMBER says that...

Atacağınız yeni adımlarda ya da attığınız 
adımların sonucunda parayla ilgili meseleler 
gündeme gelebilir. Bir alacak verecek meselesi, 
borcun tahsil edilmesi, kredi başvurusu ya da 
sonuçlandırılması, dışardan gelecek kaynaklar ve 
beklentiler, bu ayın ana eksenini oluşturabilir ve 
kafanızı kurcalayabilir. 17 Eylül yeniayı da finansal 
kararların hayata geçirilmesi adına tetikleyici 
olabilir.

Money matters might be an issue as a result 
of the new steps you will be taking or have 
already taken. A matter of receivables and 
payables, the collection of a debt, loan 
application or finalisation, external resources 
and expectancies might form the main axis 
of this month and trouble you. The new moon 
on 17 September can be triggering in putting 
into practice some financial decisions.  

Eylül ayının ilk günlerinde fikir ayrılıklarından 
kaynaklanan yanlış anlama ve çatışmalara 
yatkın olabilirsiniz. Alınganlıklara dikkat. Sizi 
objektiflikten uzaklaştıracaktır. Özellikle yeni 
tanıştığınız, çok tanımadığınız insanlarla 
polemiğe girmemekte fayda var. 17 Eylül 
yeniayı size yeni bir iletişim kanalı açabilir. 
Yakın çevrenizdeki değişim sizi de etkileyebilir. 
Ya da tam tersi de olabilir.

In the first days of September, you may 
be prone to misunderstandings and 
conflicts stemming from differences of 
opinion. Be mindful of petulance. This 
can hamper your objectivity. It is best not 
to enter into an argument with the people 
you don’t know that well. The new moon 
on 17 September can open up a new 
communication channel. The changes in your 
close circle may have an impact on you. The 
reverse might also be the case.  

Maddi konularda bir hareketlilik 
yaşayabilirsiniz. Yine bu ay başı itibarıyla 
finansal kaygılar sizi bir karar aşamasına 
getirebilir. Bir hamle yapma ihtiyacı doğabilir. 
Hak ettiğinizi alma çabası sizi birileriyle karşı 
karşıya getirebilir. Yeni kaynak arayışları 17 
Eylül yeniayı ile birlikte gündeme gelebilir. 
Eşinizin kaynaklarında da bir değişiklik 
yaşanabilir.

You may experience some hustle and bustle 
in financial matters. Again as of the start of 
this month, financial worries can get you to 
take a decision. There might be a need to 
make a move. Effort spent to get your dues 
might lead to a confrontation. Searches for 
new resources may be on the agenda with 
the new moon on 17 September. A change 
might be encountered in the resources of 
your spouse.  

Ayın başında ikili ilişkilerinizde bazı zorluklar 
yaşayabilirsiniz. Dengeli ilişkiler kurmak ve 
mevcut ilişkinizde dengede kalmak çaba 
gerektirecek. Bu durum iş yaşamınız için de 
geçerli. Özellikle partnerlik konusu ana gündem 
maddeniz olabilir. 17 Eylül yeniayı bazı gelgitler 
yaşamanızı ve  sonrasında kendi adınıza 
alacağınız kararlar ve atacağınız adımlar için 
tetikleyici olabilir.

At the start of the month, you may encounter 
some problems in one-on-one relationships.
Establishing balanced relationships and  
keeping the balance in your existing ones  
will require effort. This is also relevant for 
your career. It may especially be a main item 
of the agenda in partnerships. With the new 
moon on 17 September, you might be in two 
minds and this may set 
the trigger for steps and 
decisions you will be 
taking for your own 
good.  

Ayın ilk günlerinde yaşanacak dolunay 
sizi etkileyebilir. Ve bazı kişilere karşı olan 
tepkilerinizi göz önünde yaşamanıza vesile 
olabilir. Hedefinizdeki şeyler sizi planlarınız 
nedeniyle yakından ilgilendirebilir. 17 
Eylül yeniayıyla birlikte yeni bir birlikteliğin 
sinyalini alabilirsiniz. Bir ortaklık teklifi de 
söz konusu olabilir. 

You may be impacted with the full moon at  
the start of the month. This may lead to 
reacting to some people in the public eye.  
Your aims might be a particular concern to 
you due to your plans. With the new moon 
on 17 September you may get the signal for 
a new relationship. A partnership offer might 
also be on the agenda.   

CAPRICORN PISCES

 LEO

İletişim konusu, hareket halinde olmanızı 
gerektiren durumlar, bilgi alışverişleri, 
paylaşımlar, kardeşinizi ve yakın çevrenizi 
ilgilendiren konular gündeminizde olabilir. 
Duygusal tepkiler iletişiminizin kalitesini 
etkileyebilir. 17 Eylül yeniayı rutinden uzaklaşma, 
yolculuğa çıkma, bir eğitime başlama açısından 
teşvik edici olabilir.

Matters related to communication, situations 
requiring you to be mobile, information 
exchange, matters related to your siblings 
and close circle might be at hand. Emotional 
reactions might have their toll on the quality of 
your communication. The new moon on  
17 September can be encouraging in terms of 
straying away from your routine, setting out on a 
journey and starting a new course of training.  

AQUARIUS

CANCER
VIRGO
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Pegasus’tan Haberler News

“WE ARE SETTING SAIL WITH THE POWER OF WOMEN”
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HABER / News

Pegasus Hava Yolları’nda farklı görevler üstlenen kadın sporcular, 2019 yılında Pegasus Kadın Yelken Takımı’nı kurdu. Takım olarak ilk 
defa bu ay 5. Deniz Kızı Yelken Kupası’nda yarışacak olan ekibin bu yarışa nasıl hazırlandığını ve yelken sporunda kadınlar için nasıl bir 

farkındalık yaratmayı amaçladıklarını, Takım Kaptanı Canan Geçer ile konuştuk.  

Women athletes who hold various offices in Pegasus Airlines established Pegasus Women Sailing Team in 2019. We talked with 
Canan Geçer, the Team Captain, about how this team, which will be competing in the 5th Mermaid Sailing Cup for the first time this 

month, prepared for the race and what sort of an awareness are they aiming to create in sailing for women.    

“WE ARE SETTING SAIL WITH THE POWER OF WOMEN”  

Pegasus Kadın Yelken Takımı nasıl şekillendi?   
Pegasus Kadın Yelken Takımı’nı 2019 yılında kurmaya karar verdik. 
Şirketimizin IATA’nın “25by2025” girişimine imza atmasıyla, 
pilotluktan üst düzey yöneticiliğe kadar her alanda kadın 
çalışanlarımızın sayısını artırmayı ve cinsiyet dengesini korumayı 
taahhüt ettik. Havacılık sektöründe kadınların yer alması zamanla 
artış gösterdi ve kadın pilot ile teknisyenlerimizi gördükçe şaşırdığımız 
dünyamız daha pozitif yönde değişmeye ve normalleşmeye başladı. 
Tam bu noktada denizde de kadınlarımızın sayısını artırmayı 
amaçladık.   
Aranızda profesyoneller de bulunuyor mu yoksa herkes amatör 
olarak mı bu spora başladı?  
Kadın sporcularımızın hepsi amatör olarak yelkene başladı ancak 
yarış deneyimleriyle birlikte amatörlükten profesyonelliğe adım adım 
geçmeye başladılar.  
Takımınız kaç kişiden oluşuyor?   
Takımımızda yarışan altı kadın sporcumuz var. Eğitim sürecinde olup 
aramıza katılacak olan yedi kadın üyemiz daha var. Böylece toplamda 
13 kadın sporcumuzla takımımız parkurda iki farklı ekiple yarışabilecek 
büyüklüğe ulaşıyor.   

How did the Pegasus Women Sailing Team come about?   
We decided to create the Pegasus Women Sailing Team in 2019. With 
our company signing the “25by2025” initiative of IATA, we pledged 
to increase the number of our women employees in all work areas 
from pilotage to senior management in order to preserve the gender 
balance. In time, women gradually started to work more in the 
aviation industry and our world, in which we were surprised to behold 
women pilots and technicians, started to positively change and 
normalise. Right at that point, we aimed to increase the number of 
women at sea.   
Do you have professionals among you or did everyone start as an 
amateur?  
All our women sailors started sailing as amateurs but gaining 
experience with competitions they are transiting from being amateurs 
to professionals step by step.  
How many individuals are there on your team?   
We have six women sailors competing in our team. We have seven more 
members in training who will be joining our ranks. In this way, our lot 
adds up to 13 sailors, so we can compete with two different teams on 
the same course.   

  RÖPORTAJ / INTERVIEW: HANDE ÇETİN ONGUN  
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Siz Pegasus Hava Yolları’nda Organizasyonel Gelişim ve Yetenek 
Yönetimi Müdürü olarak çalışıyorsunuz. Diğer takım üyeleri 
profesyonel yaşamlarında Pegasus’ta hangi görevlerde bulunuyor?  
Kadın sporcularımız şirketimizde Kabin Memurluğu, Finans, IT, Ticaret, 
İnsan Kaynakları alanlarında, uzman seviyesinden yönetim kadrolarına 
kadar farklı pozisyonlarda görev alıyor.  
Kadın Yelken Takımı olarak ilk defa bu ay Deniz Kızı Yelken Kupası’nda 
yarışacaksınız. Bu kupaya nasıl hazırlandınız?  
Öncelikle kadın sporcu sayımızı artırmak için daha fazla kadının 
eğitim alması adına çabaladık. Yarışta koordinasyon oldukça önemli. 
Bu nedenle birlikte deneyim kazanmak, daha fazla denizde olmak 
yarışa hazırlanmanın en önemli fazı. Hafta içi akşamları yaptığımız 
antrenmanlar için bazılarımız ofisten, bazılarımız ise uçuştan hemen 
sonra geliyor; teknede buluşuyoruz ve birlikte yelken açıyoruz.   
Bazı spor dallarında erkek sporcular ağırlıkta. Yelken sporu için 
nasıl bir dağılım söz konusu? Bu sporda kadınlara karşı bir önyargı 
bulunuyor mu?  
Lisanslı yelken sporcularının yaklaşık %28’i kadınlardan oluşuyor, 
yani erkek ağırlıklı bir spor dalı yelken. Denizcilik tarihine bakıldığında, 
yüzyıllarca kadının denizde uğursuzluk getirdiğine inanılmış. İnanış bu 
olunca da kadın denizcilerin yetişmesi kolay olmamış. Yelken sporu 
güç, cesaret, koordinasyon ve dikkat gerektiren bir spor ve bunlar 
kadınlarımızda fazlasıyla var. Geçmişten gelen önyargıların da etkisiyle 
kadın sporcuların sayısı az olsa da, erkeklerin olduğu ekiplerde yarışan 
bir sporcu olarak çok desteklendiğimizi ve parkurda birlikte ne kadar 
güçlü olduğumuzu hissettiğimizi paylaşmak isterim.  

Takımınızla yelken sporunda kadın sporcuların görünürlüğü için nasıl 
bir farkındalık yaratmayı amaçlıyorsunuz?  
Deniz Kızı Yelken Kupası yarışı, “İyiliğe yelken açıyoruz” sloganıyla 
kadınların yelken sporuna olan ilgisini desteklemeyi ve geliştirmeyi 
amaçlayan bir yarış. Biz de bu yarışta yer alarak bu farkındalığa katkı 
sağlamayı amaçladık. Uzun vadede hedefimiz erkeklerin ve kadınların 
birlikte yer aldığı yarışlara kadın takımıyla da ayrıca katılmak. Çünkü 
bu farkındalığın sürekli olması gerektiğine inanıyor ve herkesin 
olduğu parkurda “Kadınların gücüyle birlikte yelken açıyoruz” demeyi 
hedefliyoruz.

You are working as Pegasus Airlines  
Organisational Development and Talent 
Management Manager. Which positions do the other members of the 
team hold in Pegasus?  
Our women sailors work as flight attendants, and in various other  
positions ranging from specialist to executive officers in Finance, IT,  
Commerce, and HR.  
You will be competing in Mermaid Sailing Cup for the first time this 
month as a Women Sailing Team. How did you prepare for this cup?  
First of all, we aimed for more women to be trained to increase the  
number of our women athletes. Coordination is quite important when you 
are competing. That is why, the most important phase of the preparation 
is to be at sea and gain experience together. Some of us attend the  
training sessions we have in the evening on weekdays directly after  
a flight or after office hours; we meet on the boat and set sail together.   
Some sports branches are predominated by males. What’s 
the percentage for sailing? Is there a bias against women athletes in 
this sport?  
Around 28% of the certified sailors are women, that is to say, sailing is  
a men dominated sport. When you look at the naval history, for  
centuries it was believed that women brought bad luck on board. This  
being the case, it was hard for women to become mariners. Sailing  
requires power, courage, coordination and attention and our women have 
more than enough of such qualities. Even though the number of women  
athletes is not high due to the prejudices of the past, I would like to share 
as an athlete who competed in teams alongside men that we are very  
much supported and are made to feel how strong we are when we are  
on course together.  
What sort of awareness are you aiming to raise for the visibility of 
women sailors in sailing?  
Mermaid Sailing Cup is a race that aims to support and develop women’s  
interest in sailing with the slogan “We are sailing for goodness”. We aim 
to contribute to this awareness by taking part in this race. In the long 
run, our aim is to attend the races in which mixed teams compete in as 
a women’s team. For we believe this awareness should be unremitting 
and we aim to say, “We are setting sail with the power of women” in a 
course in which everybody competes in.    

“As Pegasus Women Sailing Team 
we are attending our first race this  
month. However, there are 
also women athletes in the 
mixed team of Pegasus 
Sailing. As Pegasus Sailing  
Team, we have experienced  
women athletes who rank high up 
in the more than 50 sailing races 
we have attended since 2015.”  

“Yelken sporu güç, cesaret, koordinasyon 
ve dikkat gerektiren bir spor ve bunlar 

Canan Geçer

“Sailing requires power, 
courage, coordination and 

attention and our women 
have more than enough 

of such qualities.”   
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Değerli Misafirler,
 
Öncelikle dilerim ki hepiniz, sağlıklı, mutlu 
ve huzurlu günler geçiriyorsunuzdur. 
 
Farklı farklı özelliklere sahip olsak da biliyorum ki yaşadığımız bugünler, güzel hatırlanabilecek 
zamanlar değil. Hepimiz bir bilinmezliğin içindeyiz. Ama sabretmeli, şükretmeli ve her 
yağmurdan sonra güneşin açtığını da unutmamalıyız.
 
Bu ayki yazımı iki güzel gelişmeye ayırmak istedim. Her iki gelişme de yarınlarımız olan gençlerin 
başarılarıyla ilgili. Dilerim keyifle okursunuz.
 
Herkese keyifli uçuşlar dilerim.

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

Flypgs.com Magazine’de her 
ay girişimcilik ve inovasyon 
dünyasından gündem yaratan 
bir haberi okuyucularla 
paylaşan Esas Holding Kurumsal 
İlişkiler Direktörü Berrak Kutsoy, 
bu ay bizleri GençBizz Lise 
Girişimcilik Programı’nda Türkiye 
birincisi ve Avrupa üçüncüsü 
olan Tensopathy GençBizz ile 
tanıştırıyor.  

ON THE TRAIL OF SUCCESS  

Dear Guests,  
   
First of all, I hope that you are all having healthy, happy and peaceful days.   
   
Even though we all have our differences, the days we are experiencing are not the best to be 
remembered. We are all in the dark. But we must be patient, and grateful for what we have and 
remember that sun comes out after rainfall.  
   
I wanted to dedicate my column to two great developments this month. Both of the developments 
are about the success stories written by young people of our country, our future. I hope you enjoy  
them.  
   
I wish you all pleasant flights.  

Berrak Kutsoy, Corporate Relations Director  of Esas Holding, shares news  
from the world of entrepreneurship and innovation that hits the headlines  
every month in Flypgs.com Magazine. This month, she introduces us to  
Tensopathy GençBizz, the winner of GençBizz Highschool Entrepreneurship 
Program in Turkey and the second runner-up in Europe.   

HABER / News

GençBizz Lise Girişimcilik Programı’nda, ülkemizde 
kurulan 500’ü aşkın liseli girişim arasından birinci olan 
Tensopathy GençBizz, Avrupa’da da liseli girişimcilerin 

kurduğu 30 bin girişim arasından üçüncülük  
ödülünün sahibi oldu. 

Türkiye’de, ilkokuldan üniversiteye kadar, çocukları 
ve gençleri girişimci zihin yapısına sahip ve 21. yüzyıl 
yetkinlikleri ile donanmış bireyler olarak iş hayatına 

hazırlamak amacıyla çalışan Genç Başarı Eğitim 
Vakfı, büyük bir başarıya imza attı. Bu yıl 21’inci 

yaşını kutlayan vakıf, 39 Avrupa ülkesinin katılımıyla 
düzenlenen Avrupa Yılın Şirketi Yarışması’nda 

Tensopathy Ekibi ile Avrupa üçüncülüğüne layık görüldü. 
Bu yılki final 22-24 Temmuz tarihlerinde Junior 

Achievement Portekiz ev sahipliğinde sanal ortamda 
düzenlendi. Avrupa üçüncüsü olan Tensopathy GençBizz 
isimli şirketi kuran öğrenciler, kemoterapi tedavisi gören 
hastalarda meydana gelen nöropatiye çözüm ürettikleri 

“GençBizz Tensopathy” adlı ürünleriyle Türkiye’de iki 
birincilik, Avrupa’da katıldıkları yarışmada ise üçüncülük 

elde ederek büyük başarılara imza attı.

Junior Achievement Turkey  
Winner came back from Europe  

with Three Awards   
Tensopathy GençBizz, which won the grand prize in 

the GençBizz High School Entrepreneurship Program in 
our country from among the over 500 high school  

enterprises, ranked third among 30 thousand  
enterprises established by high school  

entrepreneurs in Europe.   
The Genç Başarı Eğitim Vakfı (Junior Achievement  

Training Foundation), which works towards preparing  
children and young people as individuals equipped  
with 21st century skills who have the mindset of an  

entrepreneur from the elementary school to the  
university in Turkey, has written a great success  

story. Celebrating its 21st anniversary this year, the  
foundation won the third prize with the  

Tensopathy Team in The Company of the Year Award 
Europe, to which 39 European countries attended.   

This year’s final was held in the virtual platform 
hosted by Junior Achievement Portugal between 22-

24 July. Ranking third in Europe, the students 
who incorporated Tensopathy GençBizz appended 

signature to a great success story by winning 
two grand prizes with their product entitled   

“GençBizz Tensopathy” with which they have found  
a solution to the neuropathy that develops in the  
patients who receive chemotherapy, and became 

third in the competition held in Europe.  
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HABER / News

İşverenler tarafından daha az bilinen devlet üniversitelerinden yeni mezun 
olan gençlere fırsat vermeyi hedefleyen İlk Fırsat Programı’nın 2020 
dönemi için  112 üniversiteden 3 bini aşkın başvuru yapıldı. 

  Esas Holding’in sosyal yatırım birimi olan ve ülkemizin kalkınmasına katkıda 
bulunmak amacıyla Şevket Sabancı ve ailesinin hayırseverlik vizyonu ile 
2015 yılında kurulan Esas Sosyal, dünyada mevcut olan sosyal etki yatırımı 
anlayışının Türkiye’deki örneğidir. Ülkemizin sorunlarını ve toplumun 
ihtiyaçlarını anlayıp çözümler üretmeyi amaçlayan Esas Sosyal’in ilk yatırım 
alanı, “gençlik ve istihdam” olarak belirlendi. Üniversite mezunu olup fırsat 
eşitsizliği nedeni ile işe giremeyen gençlerin işsizlik sorununa çözüm modeli 
oluşturmak amacıyla 2016 yılında “İlk Fırsat Programı” başlatıldı.  

2020 yılı başvuruları 7 Ağustos’ta tamamlanan İlk Fırsat Programı, gençlere 
sivil toplum kuruluşlarının kurumsal iletişim, muhasebe & finans, insan 
kaynakları, idari işler, satın alma, bilgi teknolojileri ve kaynak/iş geliştirme 
de dahil özel sektörde de karşılığı olan fonksiyonel departmanlarda, 12 
ay tam zamanlı çalışarak iş deneyimi kazanma fırsatı sunuyor. İlk Fırsat 
katılımcılarının STK’larda çalıştığı süre boyunca maaşı, Esas Sosyal ve Esas 
Sosyal’in vizyonunu paylaşan 21 Kurumsal Destekçi tarafından karşılanıyor.

İlk Fırsat Programı ile gençler, bir yandan sivil toplum kuruluşlarında çalışarak 
deneyim kazanırken İlk Fırsat Akademisi kapsamında da 250 saatten fazla 
eğitim ve gelişim desteği alıyor. Katılımcılar, İngilizce ve Office programlarının 
yanı sıra planlama ve organize etme, ilişki yönetimi, sonuç odaklılık, takım 
çalışması, zaman yönetimi, yaratıcılık ve yenilikçilik, iletişim ve ikna, karar 
alma ve stres yönetimi gibi Dünya Ekonomi Forumu’nun 21. Yüzyıl Becerileri 
olarak adlandırdığı pek çok eğitime katılıyor. Yine bu gençler önemli 
kurumların yöneticilerinden mentorluk ve mülakat becerilerini geliştirecek 
destekler de alıyor. 

İlk Fırsat Programı’nı bugüne kadar 95 genç başarı ile tamamladı. 2020 
yılında 55 gencin daha programdan faydalanması hedefleniyor. Böylece 
toplamda 150 gence okuldan işe geçişte destek olunacak ve kariyerini 
geliştirmesi için fırsat sunulacak.

Sayılarla 2020 İlk Fırsat Başvuruları
Bu yıl 26 sivil toplum kuruluşunda gençlere ilk iş deneyimi fırsatı sunacak İlk 
Fırsat Programı’na, 112 farklı devlet üniversitesinden toplam 3.278 başvuru 
geldi. Yapılan başvuruların %74’ünü kadın adaylar, %26’sını erkek adaylar 
oluşturdu. Anadolu’daki üniversite mezunu gençlere ulaşmayı hedefleyen İlk 
Fırsat Programı’na gelen başvuruların %52’si İstanbul dışında ikamet eden 
gençler tarafından yapıldı. 

2020 yılında da büyük ilgi gören İlk Fırsat Programı’na en çok işletme, iktisat 
ve sosyoloji bölümünden mezun olan öğrenciler başvurdu. En çok başvuruyu 
ise insan kaynakları departmanı aldı.  
Programın değerlendirme ve mülakat sürecinin 16 Ekim 2020’de 
tamamlanması planlanıyor. İlk Fırsat Programı’na kabul edilen gençler, 
oryantasyonun ardından 2 Kasım 2020 tarihinde STK’larda kabul edildiği 
pozisyonda iş başı yapacak. Program ile ilgili tüm detaylara www.ilkfirsat.org 
adresinden ulaşılabilir. 

GREAT INTEREST IN THE FIRST CHANCE PROGRAM 
 

FIRST WORK EXPERIENCE  
More than 3 thousand applications have been submitted from 112 universities  
for the 2020 term of the First Chance Program which aims to give an opportunity to 
the new graduates of state universities lesser known by the employers. 

Founded with the philanthropist vision of  Şevket  Sabancı  and his family in 2015 as the 
social investment unit of Esas Holding in an attempt to contribute to the development 
of the country, Esas Social of Turkey is an example of the social impact investment 
approach existent in the world. The first investment area of Esas Social, which aims to 
comprehend the issues of the country and the requirements of the society and create 
solutions accordingly, is determined as “youth and employment”. The “First Chance 
Program”  was started in 2016,  to provide a solution model for the unemployment 
problem of the young people who could not land in a job due to inequality of opportunity 
despite having graduated from a university.
  
The First Chance Program, the applications for the 2020 term of which were completed  
in 7 August, presents the young people with the chance to work full time for a year to  
have their first work experience in the functional departments of non-governmental  
organisations which also have counterparts in the private sector, like corporate  
communications, accounting & finance, HR, administrative affairs, purchasing, IT and  
resource/business development. During the time when the First Chance participants  
work in the NGOs, their wages are paid by Esas Social and 21 Corporate Sponsors who 
share the vision of Esas Social.  
  
With the First Chance Program, young people not only work in NGOs and gain  
experience but they also get more than 250 hours of training and developmental  
support within the scope of the First Chance Academy. Besides English and Office  
Programs, the participants attend many training sessions, referred to by the World  
Economic Forum as the 21st century kills, including planning, organisation, relationship  
management, being result oriented, team work, time management, creativity and  
innovativeness, communication and persuasion, decision making and stress 
management. Then again, these young people receive mentorship and support to 
develop their interview skills from the executives of these institutions.   
  
Up until today, 95 young people successfully completed the First Chance Program. In  
2020, the aim is to get 55 more young people to benefit from the program. In that way, 
a total of 150 young people would be given support in transitioning from the school to 
work and the chance to develop their careers.  
  
First Chance Applications for 2020 in Numbers This year, 3278 applications were 
submitted from 112 state universities to the First Chance Program which will provide 
young people their first work experience in 26 NGOs. 74% of the applicants are women 
and 26% of the applicants are men. Aiming to reach the new university graduates in 
Anatolia, 52% of the applications were submitted by young people living outside Istanbul.   
  
Having received great attention in 2020, The First Chance Program is applied by  
graduates of management, economy and sociology the most. The highest number of 
applications were placed for human resources. The assessment and interview process 
of the program is expected to be completed by16 October 2020. The young people 
admitted to the First Chance Program will start working in the positions they are 
admitted to in the NGOs on 2 November 2020 following the orientation. You may access 
all the details regarding the Program by clicking www.ilkfirsat.org. 

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