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

Genel Müdürü
Pegasus Airlines CEO

TÜM TÜRKİYE’YE GEÇMİŞ OLSUN
Değerli Misafirlerimiz,
Ülkemizin farklı bölgelerini etkileyen yangınlar ve Batı Karadeniz bölgesinde 
yaşanan sel felaketleri sebebiyle derin bir üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil 
şifalar dileriz.

Pegasus Hava Yolları olarak, yangınların başladığı ilk günden itibaren misafirlerimize 
destek olabilmek adına ücretsiz bilet değişimi yaptık ve yangın bölgelerine gönderilen 
yardımları ücretsiz taşıyarak kendi alanımızda bu mücadeleye destek olduk. İlgili 
yerel yönetimlerle koordinasyon kurarak bölgelerde ihtiyaç duyulan ekipman, 
teçhizat ve malzemeleri gönderdik. HAYTAP (Hayvan Hakları Federasyonu) ile iş 
birliğimiz de devam ediyor; ulaşım ve tedarik sponsorları olarak kendilerine destek 
veriyoruz. En büyük temennimiz, bir daha böyle felaketlerin yaşanmaması. Tüm 
Türkiye’ye, hepimize geçmiş olsun.

Yeni Uçuş Hattımız
Siz değerli misafirlerimiz için her geçen gün uçuş ağımızı genişletmeye devam 
ediyoruz. 30 Eylül itibarıyla Kırgızistan’daki 2. uçuş noktamız olan Oş’a İstanbul Sabiha 
Gökçen’den direkt uçmaya başlıyoruz. Yeni hattımızla birlikte sizleri 36’sı yurt içi, 83’ü 
yurt dışı olmak üzere 44 ülkede toplam 119 noktaya ulaştırmaktan mutluluk duyuyoruz.

“Aşılı Güzel”
Pandemi hepimiz için hâlâ en önemli konulardan biri. Bu noktada en büyük 
umudumuz, hatta tek çıkış yolumuz aşı. Biz de bu sebeple bir aşı seferberliği 
başlatıyoruz ve “Aşılı Güzel” diyoruz. İki doz aşısını tamamlamış misafirlerimiz 
için, “Aşılı Güzel” kampanyamız kapsamında iki ay boyunca sürecek bir yarışmamız 
olacak. Yarışma kapsamında tam 1.000 kişiye gidiş-dönüş yurt içi uçak bileti hediye 
edeceğiz. Detaylı bilgiye dergimizin ilerleyen sayfalarından ve www.flypgs.com 
internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Umuda her zamankinden daha çok ihtiyaç 
duyduğumuz bu zorlu günleri, sağlıkla ve inançla hep birlikte atlatacağız.

Adım Adım Anadolu
Güzel ülkemizin her bir köşesi ayrı güzel. Adım adım Anadolu’yu keşfe çıkarak bunu 
kendi gözlerinizle de görebilirsiniz. Ege’nin kalbi İzmir, şehzadeler kenti Amasya, 
portakal çiçeği kokulu Adana, olağanüstü mimarisiyle Kars, kadim Diyarbakır ve daha 
niceleri... Gezip görülebilecek öyle güzel şehirler var ki! Şimdi doğa, tarih, kültür ve 
coğrafyanın izinde Anadolu’yu yeniden keşfetmenin tam zamanı...
 

Yeni Öğretim Yılı
Pandeminin en çok etkilediği alanlardan biri şüphesiz eğitim oldu. 6 Eylül itibarıyla 
yüz yüze eğitimin başlayacak olması gerçekten mutluluk verici bir gelişme. Bu 
vesileyle yeni öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar, tüm öğretmenlerimize ve 
velilerimize de kolaylıklar diliyorum. Hepimizin ortak temennisi, pandemiden uzak, 
sağlık dolu günlere en kısa sürede kavuşabilmek...

Emniyetli, sağlıklı ve iyi uçuşlar dilerim.

OUR DEEPEST SYMPATHIES TO ALL OF TURKEY 
Dear Guests,
We are deeply saddened by the wildfires that have affected different parts of our country and 
by the floods that have occurred in the Western Black Sea region. May those who have lost 
their lives rest in peace. We offer our deepest sympathies to their loved ones and we wish a 
speedy recovery to everyone who has been injured.

As Pegasus Airlines, from the very first day of the wildfires, we assisted our guests by 
providing free ticket changes, and supported the firefighting efforts in our field by 
transporting donated items free of charge to the affected areas. In coordination with the 
relevant local government, we sent the required equipment and materials to the impacted 
areas. We are continuing our partnership with HAYTAP (The Turkish Animal Rights 
Federation), supporting them as their transportation and supply sponsor. We sincerely 
hope that such disasters will not happen again… We extend our deepest sympathies to 
everyone across the whole of Turkey. 

Our new route
We continue to expand our flight network for you, our valued guests. From 30 September, 
we are launching a new direct route between Istanbul Sabiha Gökçen and Osh, our second 
destination in Kyrgyzstan. With the addition of our new route, we are delighted to be flying 
you to a total of 119 destinations, including 36 in Turkey and 83 international destinations 
in 44 countries.

“Good with Vaccines”
The pandemic continues to be one of the most important issues for all of us… At this point 
our greatest hope, and in fact our only way out, is the vaccine. It is for this reason that we 
are launching a vaccination campaign and saying: “Good with Vaccines”! As part of our 
two-month long “Good with Vaccines” campaign, we will be organising prize draws for our 
guests who have received two doses of the vaccine. We are giving away 1,000 free domestic 
return tickets in our prize draw. We will get through these challenging times, in which we 
need more hope than ever, all together, in health and with belief. 

Anatolia, Step by Step
Each part of Turkey has its own unique beauty… You can take a journey across Anatolia 
to discover it with your own eyes. Izmir, “The Heart of the Aegean”; Amasya, “The City 
of Princes”; the orange blossom scented Adana; the architecturally fascinating Kars; the 
ancient land of Diyarbakır, and countless others… So many cities to explore! Now is the time 
to follow in the footsteps of nature, history, culture and geography, and rediscover Anatolia…
 

The new school year 
Undoubtedly, education has been one of the areas most impacted by the pandemic. It is 
truly wonderful news that in person classes are restarting from 6 September in Turkey. I 
would like to take this opportunity to wish all our students a successful year ahead, and to 
send all our best wishes to the teachers and parents. It is our collective wish is that we return 
as soon as possible to healthy days, leaving the pandemic far behind us.

Wishing you a safe, healthy and pleasant flight.

Entry



Biz kimiz?
Conduent olarak biz, 25 yılı aşkın deneyimimizle İş Süreçleri Hizmetleri sektöründe öncü olarak hizmet veren ve dış kaynak kullanımının

lider sağlayıcılarından biriyiz. 2005 yılından bu yana çok sayıda büyük uluslararası şirkete Türkiye'den kapsamlı müşteri hizmetleri ve teknik

destek hizmetleri sunmaktayız.

Conduent, görevinize ivme katar!
Conduent olarak tek misyonu olan bir ekibiz. Conduent'e katıldığınızda, hem bizim hem de kendinizin geleceğini yaratmakla meşgul olursunuz.

Dönüştürücü ve oyunun kurallarını değiştiren projelerin bir parçası olmaktan, işi yönetmenin yeni ve daha iyi yollarını bulmaya kadar devam

eden bir sürecin içinde yer alırsınız. Deneyimler ve resmileştirilmiş öğrenim programları aracılığıyla büyüme ve gelişme fırsatına sahip olacaksınız.

Size bir işten daha fazlasını sunuyoruz,

size bir kariyer sunuyoruz!
İster uzaktan ister dünyanın herhangi bir yerinde bir ofiste çalışın, topluluk duygumuz sürekli etkileşim, işbirliği ve bağlantı ile beslenir.

Değişimin daha iyisi için - büyük ya da küçük şekillerde - bir parçası olmayı seven biriyseniz Conduent tam size göre.

Peki biz neredeyiz?

İstanbul
Avrupa ve Asya kıtalarını birleştiren,

eğlencenin kalbi olan metropol şehrimizde

sizi misafir etmekten mutluluk duyarız.

Burada B2B Projemiz için Outbound hizmet

sunmaktayız.

Antalya
Turizmin başkenti, Akdeniz'in incisi,

Türkiye’nin en güzel sahillerine sahip

olan şehrimizin Konyaaltı ilçesinde şubemiz

bulunmaktadır. Burada telekomünikasyon

sağlayıcılarından biri olan Inbound Projemiz

için hizmet sunmaktayız

Uzaktan çalışma
Türkiye’nin 82 şehrinden, sanki ofisten çalışır

gibi kendi ev ortamınızda çalışmanız mümkün.

Burada Amerikan menşeili telefon, tablet ve

bilgisayar üretiminde dünya lideri

Projemiz için hizmet sunmaktayız.

Antalya’nın kalbinde

Konyaaltı Plajı’na

sadece 5 dakika

uzaklıkta kariyer

şansı!

“Hem kariyer

hem tatil yapın”

Türkiye’deki uluslararası iş gücüyle birlikte çalışmaktan, gelişmekten ve etkileşim kurmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Türkçe, İngilizce,

Almanca, Flemenkçe, Fransızca ve Yunanca olmak üzere 6 farklı anadilde Türkiye’nin her yerinden müşterilerimize 7/24 destek sağlıyoruz. 
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 - GERMANY TICKET LINE  069120063505
 - UK TICKET LINE  03333003500   

 - UK  0170060140
 - ITALY  0645226934   

 - SPAIN TICKET LINE  9 11123877 
HOLLANDA- NETHERLANDS  0 202626924
NORVEÇ- NORWAY  21959265

- DENMARK  78774491
- SWEDEN  0 840308782

- UNITED ARAB EMIRATES 043578128
- LEBANON 01369869

- SWITZERLAND TICKET LINE 0445510018
- UKRAINE TICKET LINE 0800505510

- GEORGIA TICKET LINE 0322400040
- ROMANIA TICKET LINE 0213079175

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

- AUSTRIA TICKET LINE 012675322
 - ISRAEL TICKET LINE  037208299  

- KUWAIT TICKET LINE  22447709  
- BAHRAIN TICKET LINE  17212033 

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

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

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

  OUR AGENTS  

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

 - ITALY  0 645226934 (***)
UKRAYNA - UKRAINE  00 38 0800 505 510
ROMANYA - ROMANIA  00 40 21 307 91 75
KOSOVA - KOSOVO  00 381 38 225 810

 - KAZAKHSTAN  007 727 2731717
KUVEYT - KUWAIT  00 965 22447709
BAHREYN - BAHRAIN  00973-38817488
KATAR - QATAR  00 974 4421807
ABD - USA  00 90 850 250 67 77 
KANADA - CANADA  00 90 850 250 67 77 

 - UAE  00 971 4 357 81 28 
- IRAQ (ERBIL)  00 964 750 895 50 20

- AZERBAIJAN  00 994 12/70/55/50 5980598 
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Trend hotwire
TRENDING TOPICS... WORTH SEEING...

Devrim Erbil, ‘Bodrum’a Bir Bakış’, Ocak 2021
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Restore edilen Atlas 1948 Sineması, Eylül ayı 
boyunca Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) iş 

birliğinde hazırlanan “En İyiler” seçkisi ile farklı 
ekollerden dünyanın önemli yönetmenlerinin 

filmlerini sunuyor. Filmleri vizyonda seyredemeyen 
sinemaseverlerin kaçırmaması gereken bir 
fırsat niteliğindeki seçkide ilk olarak Jérémy 

Clapin’in Cannes Film Festivali’nin Eleştirmenler 
Haftası bölümünden büyük ödülle dönerek bunu 

başaran ilk animasyon olan “Jai Perdu Mon 
Corps-Bedenimi Kaybettim” filmi gösterilecek. 

“Jojo Rabbit-Tavşan Rabbit”, “Nuestras Madres- 
Annelerimiz”, “J’accuse-İtham Ediyorum”, “It Must 
Be Heaven-Burası Cennet Olmalı”,  “Honeyland-

Bal Ülkesi”, “Les Miserables-Sefiller”, “The Painted 
Bird-Boyalı Kuş” ve “Venom: Zehirli Öfke 2” 

seçkideki filmler arasında yer alıyor.  

The Best Selection at  
Atlas 1948 Sinema

Throughout September, the renovated Atlas 1948 
Sineması (Movie Theratre) will present the movies 
of the most important directors of the world from 
different schools of cinema with its selection of 

“The Best” prepared in collaboration with Turkish 
Film Critics Association (SİYAD). The selection 

which gives you the chance to watch movies you 
missed when they were showing in the movie 

theatres, first features “Jai Perdu Mon Corps-I lost 
My Body”, an animation film by Jérémy Clapin, 
the first animation movie which managed to 

take the Grand Prize of the Cannes Film Festival’s 
Critics Week. The other movies of the selection are 

“Jojo Rabbit”, “Nuestras Madres- Our Mothers”, 
“J’accuse-An Officer and a Spy”, “It Must Be 

Heaven”,  “Honeyland”, “Les Miserables”, “The 
Painted Bird” and “Venom: Let There Be Carnage”.  



Eylül / September  2021 _
 
PEGASUS    13

TREND / Hotwire

Zorlu PSM, bu yıl #dünyandeğişsin mottosuyla  
17 Eylül’de 9. sezonuna başlıyor. Caz ve 

flamenkoyu bir araya getirdiği tarzı, buğulu sesi ve 
etkileyici yorumuyla dünyaca ünlü sanatçı Buika; 

İsveçli koreograf Johan Inger’in Bizet’in ikonik 
eserini yorumladığı Compañía Nacional de Danza 

de España’nın ödüllü dans gösterisi “Carmen”; 
olağanüstü sesiyle çağımızın en muhteşem 
tenorlarından Rolando Villazón ve neslinin en 
heyecan verici genç sopranolarından Fatma 

Said’in, Cemi’i Can Deliorman’ın şefliğinde Gedik 
Filarmoni Orkestrası eşliğinde gerçekleştirecekleri 

unutulmayacak performans, Eylül ayında Zorlu 
PSM Turkcell Sahnesi’nde sanatseverlerle 
buluşacak. Buika 17 Eylül’de, Carmen dans 

gösterisi 24-25 Eylül’de, Rolando Villazón ve 
Fatma Said’e Gedik Filarmoni Orkestrası’nın eşlik 

edeceği konser de 30 Eylül’de gerçekleşecek. 
passo.com.tr

Zorlu PSM Opens The Season  
with World Renowned Artists

Zorlu PSM opens its 9th season on 17 
September with the motto, #dünyandeğişsin 
(letyourworldchange). With her style which 

melds jazz with flamenco and her husky voice, 
the world renowned singer Buika; the awarded 
dance show of Compañía Nacional de Danza 

de España in which the Swedish coreographer 
Johan Inger interprets Bizet’s iconic “Carmen”; 
and the unforgettable performance of Rolando 
Villazón, one of the most splendid tenors of our 

day with his extraordinary voice, and Fatma 
Said, one of the most exciting Sopranos of her 

generation, accompanied by Gedik Philharmonic 
Orchestra to be conducted by maestro Cemi’i 

Can Deliorman will be presented to art lovers on 
Zorlu PSM Turkcell Stage. Buika on 17 September; 
Carmen dance show 24-25 September; Rolando 
Villazón and Fatma Said accompanied by Gedik 

Philharmonic Orchestra will be held on  
30 September. 

Eylül / September  2021 _
 
PEGASUS    13



PEGASUS _
 
Eylül / September  2021

TREND / Hotwire

Gastronomi dünyasının klasikleşen kültürü 
İstanbul Cocktail Festival, bir yıllık aranın ardından 

şehre geri dönüyor. Eşsiz bir festival deneyimi 
yaşatmaya hazırlanan Türkiye’nin kokteyl 

festivali, 5 Eylül Pazar günü KüçükÇiftlik Park’ta 
kapılarını aralıyor. Geniş bir müzik yelpazesinden 

oluşturulacak festival sahnesi, miksoloji ve 
gastronominin önemli temsilcilerinden atölyeler, 
gün boyu sürecek eğlendirici aktiviteler, özgün 

tasarımcı butikleri, her damak tadına hitap edecek 
yemek alanı ve çok daha fazlası ile gerçekleşecek 

olan İstanbul Cocktail Festival, birbirinden 
başarılı performansların yanı sıra eğlenceli birçok 

aktiviteye de ev sahipliği yapacak.
biletix.com/etkinlik/0WW01/TURKIYE/tr

Istanbul Cocktail Festival 
A classic of the gastronomy world, Istanbul 
Cocktail Festival returns to the city after a 

one-year respite. Ready to provide a unique 
festival experience, Turkey’s cocktail festival 
opens its doors on Sunday, 5 September at 
KüçükÇiftlik Park. Istanbul Cocktail Festival, 

which will present a wide array of music, 
workshops from the important representatives 

of mixology and gastronomy, entertaining 
activities that will last all day, unique designer 

boutiques, a food court that will appeal to 
every taste, and much more, will host many 
entertaining activities as well as successful 

performances.

Talât Sait Halman
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inkilap.com

 

Devrim Erbil’in “İstanbul’dan Bodrum’a”  
başlığı altında topladığı çalışmaları Touch 

Sanat Galerisi’nde (Hebil – Bodrum) 
sanatseverlerle buluşuyor. Türk resim 

sanatının yaşayan en önemli temsilcisi 
Devrim Erbil, kendisiyle özdeşleşen 

çizgilerini, kendi söylemiyle “öteden beri 
uygarlık kenti, görsel sanatların tapınağı” 

Bodrum’da sanatseverlerin seyrine 
sunuyor. Yağlıboya resimler, ahşap 

rölyefler, el dokuması kilim ve halıların 
bulunduğu serginin odak noktasını 

Bodrum, Haliç, İstanbul Boğazı, Tarihi 
Yarımada ve Haydarpaşa gibi coğrafi 

ve tarihi İstanbul simgeleri oluşturuyor. 
Sergi 21 Eylül 2021 tarihine kadar 

gezilebilir.  

Devrim Erbil’s  
“From Istanbul To Bodrum” 

Exhibition
The artwork of Devrim Erbil featured in his 
exhibition “From Istanbul to Bodrum” are 

presented to art lovers in  Touch Sanat 
Galerisi (Hebil – Bodrum). One of the most 
important representatives of Turkish art 
of painting still alive today, Devrim Erbil 

presents the lines he is identified with to the 
appreciation of art lovers in Bodrum, which 
“has long been a city of civilisation, and the 
temple of visual arts” in his own words. The 

focal point of the exhibition, which features oil 
paintings, wooden reliefs, hand-woven rugs 

and carpets, is Bodrum, and the geographical 
and historical symbols of Istanbul such as the 
Golden Horn, Bosphorus, Historical Peninsula 
and Haydarpaşa. The exhibition can be visited 

until 21 September 2021.  

Devrim Erbil, Kırmızı Süleymaniye
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Pandemi devam ederken nasıl hazırlandınız festivale? 
İstanbul Caz Festivali her yıl Temmuz ayının başında 
düzenlenirdi. Son iki yıldır bu düzenimiz (başka 
bir sürü alıştığımız şey gibi) biraz bozuldu. Geçen 
yıl festivali Eylül ayında yapmıştık ama 2021 için 
çalışmalar devam ederken, her anlamda eskisi gibi 
bir festival sunamayacağımızın da farkındaydık. İlk 
önceliğimiz, festivalin ve festival ruhunun devam 
etmesi oldu. Bunun yanında yenilikçi ve özgün işler 
yapan sanatçılara alan açarken, geniş kitlelere 
de hitap edebilecek bir program yapmak diğer 
önceliklerimizdendi. Kısacası festival coşkusunu hep 
birlikte yaşayabileceğimiz bir festival sunmak istedik. 
Bu yılki #cazhissediyorum etiketimiz de buradan 
geliyor. 
Salgın, yangın, kuraklık gibi birçok felaketle 
boğuşuyoruz. Müzik bu noktada bize neler 
kazandıracak? 
Dünyayı festivaller kurtaramaz; doğanın bozulan 
dengesini sadece müzikle düzeltemeyiz. Bütün bunları 
insanların bir araya gelip yapması gerekiyor. Ancak 
sanat ve özellikle müzik, insanların olumsuz hislerinden 
çıkmalarına yardımcı olur, umut verir, ilham verir, 
harekete geçirebilir. Bizce de müziğin esas etkisi bunda 
olmalı.
Diğer taraftan biz de festival olarak imkânlarımız 
ölçüsünde somut adımlar atmaya çalışıyoruz. Mesela 
katılımda eşitliği sağlamak: İmzacısı olduğumuz 
uluslararası Keychange progamı, 2017’den bu yana 
müzik sektöründe kadın-erkek dengesini kurmayı 
amaçlıyor. Bir başka önemli konu ise çevreye olan 
etkimiz. Bu amaçla festival sponsorumuz Garanti 
BBVA ile de kapsamlı görüşmeler yaptık. Hedeflerimiz 
çerçevesinde atık yönetimi, plastik ürünleri azaltmak, 
çevreci ulaşım olanaklarına yönlendirme gibi başlıklar 
yer alıyor.
Festivalde İstanbul cazı nasıl hissedecek?  
Bu yıl çok renkli bir program yaptık. Uluslararası 
konuklarımız var her zamanki gibi; İtalyan cazının 
önemli isimlerinden Stefano Di Battista’dan İngiliz 
güncel alternatif sahnesinin yeni yıldızlarından 
Arlo Parks’a kadar. Türkiye’den de çeşitli tarzlarda 
güzel işler yapan sanatçılarla dolu programımız var: 
Yıldız isimlerimizden Kenan Doğulu’nun caz projesi 
“İhtimaller”, Aretha Franklin’den Ray Charles’a Atlantic 
Records’ın hikâyesini şarkılarla anlatacak olan Karsu, 
son zamanların en sevilen seslerinden Melike Şahin ve 
Hollandalı keyboard ustası Niels Broos ile bambaşka bir 
projede buluşacak olan popüler isimlerimizden Mabel 
Matiz gibi. 

How did you prepare for the festival as the pandemic raged on? 
Istanbul Jazz Festival was used to be held at the beginning of July each year. For the last 
two years (just like a lot of other things we grew accustomed to) we deviated from that. 
Last year, we had held the festival in September but in 2021, as work was under way, we 
were aware that we would not be able to present a festival just like we used to do. Our 
first priority, was to carry on with the festival and the spirit of the festival. We prioritised 
not only opening space for artists who perform innovative and authentic works, but also 
devising a program that could appeal to masses. In short we wanted to present a festival 
the fervour of which we could feel all together. This year’s hashtag is #Ifeeljazz. 
We are dealing with an array of disasters like the pandemic, wildfires and draught. At 
this point, what will the music bring in? 
Festivals can’t save the world; we can’t reinstate the balance of the nature that went out 
of kilter. That is something people should come together for. However, art and especially 
music, can help people to put negative feelings aside, can give them hope and inspiration 
and motivate them. We feel that’s the influence music has.
On the other hand, as a festival organisation we are trying to take concrete steps within 
the bounds of possibility. For instance, we want to ensure equality of participation: The 
international Keychange program that we have put our signature to, aims to establish an 
equilibrium of men-women in the music industry since 2017. Another important issue is 
our impact on the environment. In that regard we have held comprehensive meetings with 
our festival sponsor Garanti BBVA. Waste management, decreasing use of plastic products, 
channelizing people to eco-friendly means of transportation are within our goals.
How will Istanbul feel the jazz during the festival?  
We have a pretty colourful program this year. We have international guests as always; 
ranging from Stefano Di Battista, an important figure of Italian jazz scene to Arlo Parks, 
one of the new stars of the Brit contemporary alternative scene. We have a program full of 
artists that perform in various styles also in Turkey: One of the star names, Kenan Doğulu 
will take the stage with his jazz project “İhtimaller”, Karsu who will be telling the stories 
of Atlantic Records from Aretha Franklin to Ray Charles, Melike Şahin, one of the most 
popular voices of the recent times, and Niels Broos, the Dutch keyboard master and a 
popular name Mabel Matiz who will be coming together for quite a different project.

1-24 Eylül tarihleri arasında 28.si düzenlenecek olan 
İstanbul Caz Festivali’ni, Festival Direktörü Harun 
İzer’den dinledik.  

Harun Izer, the Festival Director of 28th Istanbul Jazz Festival, which will be held 
between 1-24 September, told us about the festival.  

Fotoğraf/Photograph: Muhsin Akgün
Harun İzer
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“NOT-ACTING IS THE BEST ACTING”

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: MÜJDE IŞIL

Sinema oyunculuğuna ’90’ların sonunda “Masumiyet” filmiyle başladınız. 
’90’lardan bugüne sinemamızda nasıl değişimler yaşandı sizce?

 
 

Aradan geçen 25 senede sizin oyunculuk tarzınızda neler değişti?

Zeki Demirkubuz’dan Fatih Akın’a, Serdar Akar’dan Yılmaz Erdoğan’a 
kadar farklı tarzlardaki yönetmenlerle çalıştınız. İlk filmlerde de izledik 
sizi. Sinemada proje seçerken neyi önceliklendiriyorsunuz? 

You started cinema at the end of 90s with the movie “Innocence”. What 
sort of changes did our cinema undergo since the 90s?

What changed in your acting style after 25 years?

that.              
From Zeki Demirkubuz to Fatih Akın, Serdar Akar to Yılmaz Erdoğan, 
you worked with directors who have different styles. We watched you 
in debut movies too. What do you prioritise when choosing cinema 
projects? 

PORTRE / Portrait
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You won the Best Actor Award for “Innocence”, “Mrs. 
Salkım’s Diamonds” and “The Crossing”. Does being an 
award winning actor or competing for an award require 
a different type of motivation?   

What is essential in acting for you, continuity or 
distinctness?  

“Masumiyet”, “Salkım Hanımın Taneleri” ve “Kavşak” 
filmleriyle En İyi Erkek Oyuncu ödülü kazandınız. 
Ödüllü oyuncu olmak ya da ödül için yarışmak farklı bir 
motivasyon getiriyor mu?   

Sizce oyunculukta devamlılık mı esas, farklılık mı?  
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Tiyatro sahnesinde sizi, dizi ya da sinema filmlerindeki 
kadar sık göremiyoruz. Bunun sebebi nedir?  

YouTube’da “Mesela Dedik” adlı bir gezi programına 
başlamıştınız Erkan Can ile birlikte. O proje nasıl ortaya 
çıktı? Devam edecek mi?

Seyahat etmek hayatınızda nasıl bir yer tutuyor? 
Özel hayatınızda daha çok kültür gezilerini mi tercih 
ediyorsunuz?

Okurlarımıza mutlaka görmelerini önereceğiniz ülkeler 
ya da şehirler var mı? 

Bu yıl TRT 1’de yayınlanan “Tövbeler Olsun” dizisinden 
sonra başka dizi projesi var mı, ekranlar için hazırlık 
yaptığınız?

We can’t see you on stage as often as we see you in 
series or cinema films. What’s the reason behind that?  

You had started a program called “Mesela Dedik” (We 
Said For Instance) on YouTube with Erkan Can. How did 
you come up with that project? Will it continue?

What sort of a place does travelling have in your life? Do 
you prefer cultural tours in your private life?

Are there countries or cities that you would strongly 
recommend for our readers? 

Do you have another series project following “Tövbeler 
Olsun” broadcasted on TRT 1, another one for the TV?
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Resim hayatınızda nasıl bir yer kaplıyor? Resim 
yapmaya nasıl karar verdiniz?   

İlk kişisel serginiz “Yüz Buldum” ve ikinci serginiz 
“Suratla/Süratle Devam”ın merkezinde portreler vardı. 
Yeni serginiz “Distopya”nın teması nedir, sergi nasıl 
ortaya çıktı? 

What sort of a place does painting have in your life? How 
did you decide to paint?   

Your first solo exhibition “Yüz Buldum” and your second 
“Suratla/Süratle Devam” focused on portraits. What’s 
the theme of your new exhibition “Dystopia”, and how 
did you come up with it? 
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Sıkı bir koleksiyonersiniz aynı zamanda. 
Koleksiyoner olarak resim alırken 
kriterleriniz nedir? 

için dürtümüz, tamamen o resimle 

“Distopya” serginizin yazısında “Her 
şeyin, her yerin bir çıkışı vardır. Ben her 
resim yapışımda zamanın dışına çıktım” 
diyorsunuz. Bu tanım oyunculuk için de 
geçerli mi?        

You are also a good collector. As a 
collector, based on what criteria do you 
buy paintings? 

modern art.    
In the article about your “Dystopia” 
exhibition, you say that “Everything, 
every place has a point of exit. I exited 
time each time I painted”. Is this 
definition also hold true for acting?        

 FOTOĞRAF/PHOTOGRAPH: SERTAN ÖKSÜZ
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Seyahat travel
TRAVEL NOTES FROM TURKEY AND THE WORLD

A WONDERLAND: VAN

Yine Yeni Yeniden Anadolu 

Anatolia all Over Again
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Yine Yeni Yeniden ANADOLU
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ANATOLIA ALL OVER AGAIN

Efes Celsus Kütüphanesi / Ephesus Celsus Library Eylül / September  2021 _
 
PEGASUS    27



28 PEGASUS _
 
Eylül / September  2021

SEYAHAT /  Travel

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

There are cities which are beautiful all year 
round. They would show you a different aspect 
whenever you happen to pass them by. Izmir is 
one of those cities. In the summer, the holiday 
destinations are like a cool and blue dream. 
And they continue to offer the same warmth 
to their visitors even when the summer’s gone 
by. Shining up above in the sky, the sun always 
warms up its guests. The seagulls flying 
above the Göztepe-Karşıyaka ferry seem to 
confer that you are right in enjoying Izmir. As 
the ferries which are a part of the daily life in 
Izmir float above the sea, both those ashore 
and aboard, enjoy the beautiful scenery. 
Ones eating the sunflower seeds sitting on 
the benches and those who try to catch fish 
by the seaside, are the ones who make the 
most of the weather in Izmir. It’s just the right 
time to take a walk along the promenade 
to explore Konak Square and to take the 
historical elevator to enjoy the panoramic 
views of beautiful Izmir. Whenever you visit 
Izmir you would have a photo taken in front 
of the Izmir Watch Tower to have yet another 
Souvenir of Izmir. And you can call it a day at 
one of the stores in the Kemeraltı Marketplace 
perchance. 

THE STAR OF THE 
AEGEAN  

1
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Samsun draws attention with its historic importance by not being the city where the first 
step towards the liberation of the country but also the establishment of the Republic of 
Turkey were taken. The archaeological excavations conducted in Tekkeköy, Kaledoruğu 
and Dündartepe prove that there have been prehistoric settlements in the town and its 
vicinity. In this region where Hittites, Phrygians, and Cimmerians have reigned, one of 
the seafaring peoples, the Miletians have reset up a city called “Amisos”. You can bear 
witness to the centuries old history of the city at the Archaeology and Ethnography 
Museums. Many artefacts including the arms of the Bronze Age and Hittites, findings 
from the Amisos ancient city, and Roman, Byzantine, Seljuk and Ottoman coins, reflect 
the heritage of the various civilisations that dominated over the city. 
Cited as “Samsun” in the Seljuk and Ottoman documents, it was included in the 
administrative organisation as the “Canik Sanjak”. The core of modern-day Samsun 
developed around the area called Saathane today. In his Book of Travels, Evliya Çelebi 
draws attention to the marine culture of the city by these words, “you can drop anchor 
at its harbour and its people are all seafarers and rope makers”. You can visit the Çakallı 
Inn on the Samsun-Amasya caravan road, the Göğçeli Mosque in the Çarşamba district, 
the Bedesten in Vezirköprü district which was built in 17th Century and still serves as 
a bazaar with over 110 stores, and Fazıl Ahmet Paşa Madrasa (Taş Medrese) to see its 
collection of 20 thousand books. To explore the natural beauties of Samsun, you can 
visit Lake Ladik, surrounded by a mountain on one side and forests on the other, the 
Şahinkaya Canyon which remains in the Altınkaya Dam Lake district. 

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

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

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

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

SEASON  

5
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Acting as a gate for centuries from Mesopotamia to Anatolia with its 9 thousand 
years old history, Diyarbakır is one of the most ancient cities of our geography. Before 
us, Assyrians, Persians, Byzantines, the Abbasid, Seljuks and Ottomans were in these 
lands. Admitted to the UNESCO World Heritage List, Diyarbakır City Walls are among 
the most important historical structures in the city. This five kilometre long wall 
formation, which has been subject matter of folk songs with its gates, is the longest 
wall in the world following the Great Wall of China. After Diyarbakır City Walls, you 
should head for the Hevsel Gardens built over a 1730 acre of land right beside it. 
Admitted to the UNESCO World Heritage List in 2015, this green oasis, which is home 
to 180 bird species, and many animals like otter, fox and weasel, is the heart of 
Diyarbakır. To bear witness to the rhythm of daily living in Diyarbakır you should head 
for the inns and sip your tea in the shade of a tree. These authentic structures with 
the Hasan Pasha Inn, which was built in 1575, and Sülüklü Inn and Deliler Inn coming 
first, are not only favourite hangouts for the visitors of the town but also for locals. 
Entitled as the first mosque of Anatolia, the Ulu Mosque, has taken its current shape 
when the Mar Thoma Church was transformed into a mosque in the 7th Century and 
the structure was repaired upon the orders of Malik-Shah I at the start of the 11th 
Century. After exploring the city to your heart’s desire, you can head towards the 
Bridge with Ten Arches built over Tigris and get a little bit of rest at the tea gardens 
here. 

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

6
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VAN

  YAZI / TEXT: HANDE ÇETİN ONGUN
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Van; büyüklüğünden dolayı “deniz” olarak nitelendirilen 
gölü, zengin tarihi, kendi adıyla anılan renkli gözlü 
kedileri ve zengin kahvaltısıyla tam bir keşif kenti.  

Van, is just the city worth exploring with its lake that is 
called a “sea” because of its immenseness, namesake 

cats with coloured eyes and rich breakfast.
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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 kızılkahverengi kumtaşı dış 

duvarlarındaki frizler oldukça iyi 
korunmuştur. Frizlerde Eski ve Yeni 

Ahit’ten sahneler, havarilerin ve azizlerin 
büstleri yer alır.

Even though the mural paintings of The
Cathedral of the Holy Cross, Aghtamar which is  
dated to the beginning of the 10th century, have lost  
their originality, 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 saints. 

Van Kalesi / Van Castle
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
VAN’a, haftanın HER günü her şey dâhil 
204,99 TL’den başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.

You can fly to VAN from İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport with Pegasus’ DAILY flights;  
all-inclusive prices start at 204,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

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

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
VAN’a, vergi ve ek ücretler hariç  
4000 BOLPUAN kullanarak uçabilirsiniz.

You can fly to VAN from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport by using 4000 BOLPOINTS, 
excluding taxes and charges.

4000 
BOLPUAN BOLPOINTS
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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...

The meal the fame of which has
gone beyond the borders of the city is, no
doubt, 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

WE ARE THE LAST GENERATION WHO CAN STOP THE DESTRUCTIVE  
IMPACT OF THE CLIMATE CHANGE

Manyas Kuş Gölü
 FOTOĞRAF/PHOTOGRAPH: OSMAN ERDEM
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IT’S IN OUR POWER TO 
PROTECT OUR FORESTS 

40 PEGASUS _
 
Eylül / September  2021



Eylül / September  2021 _
 
PEGASUS    41

D
ünyadaki birçok ülke bugün orman 

ABD’nin Kaliforniya eyaleti, Sibirya, T
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kriterlerini bildirdikten sonra, meteoroloji bu 

OGM ile Meteoroloji zaten 
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1. 112’yi arayarak ihbar edin! 
2. Yetkin değilsen söndürmeye çalışmayın!

3. Yangından uzaklaşın!
4. Uzaklaşamıyorsanız bulunduğunuz yerde sığının!

5. Emniyetli bir mesafeye ulaştığınızda resmi 
bilgilendirmeleri takip edin! Bölgeye yangının yaklaşma 
ihtimali varsa tahliye için hazır olursunuz. Tahliye kararı 

verilirse mutlaka buna uyun.
6. Güvenli olduğu belirtilene kadar geri dönmeyin!

What You Need to Do in Case of  
a Forest Fire

1. Call 112 to notify them! 
2. Do not try to put out the fire if you are not competent!

3. Keep away from the fire!
4. If you can’t get away, take shelter wherever you are!

5. Follow the official notifications when you reach a safe 
distance! Be ready to evacuate the region if there is a 
possibility of the fire reaching the area you are in. If a 

decision to evacuate is taken do abide by it.
6. Do not get back until it is declared safe to do so!
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Dur – Yat – Yuvarlan!
DUR!  

(Çünkü böylece 
vücudunuza gelen rüzgârı 

azaltırsınız)
YAT!  

(Ve alevin yükselerek  
tüm vücudunuzu 

sarmasına engel olun)
YUVARLAN!  

(Ve alevi yer ile aranızda 
boğmaya çalışın)

If What You Wear 
Catches on Fire

Stop – Drop – Roll!
STOP!  

(In this way you would 
stop the wind coming to 

your body)
DROP!  

(And keep the flames 
from rising and engulfing 

your whole body)
ROLL!  

(Try to smother the 
flames between you and 

the ground)
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“Dependency is an obligation, whereas commitment is a choice”

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: MÜJDE IŞIL 

Nasıl bir ailede yetiştiniz? Anne-babanızın sizi en mutlu ve mutsuz eden 
davranışları nelerdi? 

Çağımızın en ciddi hastalığı iletişimsizlik mi?

What is your family background? What were the behaviours of your parents 
that made you happy and unhappy? 

Do you think the most serious ailment of our age is lack of communication?
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“Anne-Babayı İstismar / Talepkâr ve Öfkeli Gençler” 
kitabınızda, aile içinde hep bilinen ama genelde hiç 
konuşulmayan sorunları masaya yatırıyorsunuz. Bu kitabı 
yazma fikri nasıl oluştu? Hangi olaylar tetikleyici oldu sizin 
için?

Kitabınızın önsözünde “On yıllardır dillerde dolaşan X, Y, 
Z kuşağı kavramlarının bilimsel bir değeri olmadığı gibi 
bilimsel psikoloji literatüründe de yeri yoktur”, diyorsunuz. 
Kuşakları bu şekilde kategorize edenlerin amacı ne olabilir? 

In your book, Abuse of the Parents / Demanding and Angry 
Youngsters, you discuss in detail the problems that are 
always known within the family but are not talked about. 
How did you come up with the idea to write this book? 
Which incidents triggered you to do so?

In the foreword of your book, you say, “The generation X, 
Y, Z concepts which have become bywords for decades do 
not only have any scientific value but also no place in the 
scientific psychology literature.” What can be the purpose 
of those who categorise generations like this? 
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Kitapta sömürü yerine istismar tanımını kullanmanızın 
sebebi nedir?  

Kitabın merkezinde, 30’larına gelip de kendi düzenini 
kuramamış, anne-babasının kanatları altında yaşayan ama 
çözemediği sorunların öfkesini ebeveyninden çıkaran genç 
yetişkinler var. Onların yaptıkları başlıca hatalar neler?

Karşılıklı hatalar zincirinden bahsetmek mümkün mü? 
Ebeveynler de çocuklarına sınır koymadığı gibi onların 
sorumluluklarını üstleniyor. Aslında büyüyememiş 
yetişkinler mi yetiştiriliyor?

Kitabınızda “Anne babalar çocuklarını bağımlı değil, 
bağlı yetiştirerek gelecekte onlar tarafından istismara 
uğramaktan, hem üzülmekten hem de onları üzmekten 
kurtulabilirler” diyorsunuz. Bağımlı çocuk ile bağlı çocuk 
arasındaki farkı anlatır mısınız?  

Çocukların öfkesini ve taleplerini özellikle anneye 
yöneltmesinin nedeni nedir? 

Why did you use abuse instead of exploitation in your book?  

The book focuses on young adults, who have made it to 
their thirties but could not put their life in order, those who 
still live under the wings of their parents but vent the anger 
arising from their unresolved problems on their parents. 
What are their major errors?

Is it possible to talk about mutual mistakes? The parents 
not only set boundaries for them but also undertake their 
responsibilities. Do they raise adults that have not grown up?
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Ev içindeki sorunların babaya yansıması ve bunların 
çözümünde babanın üstlendiği sorumluluk, anneye kıyasla 
daha mı az?   

Çocuk yetiştirirken “benim yaşadığım zorlukları o da 
yaşasın ki hayatın kolay olmadığını öğrensin” diyen eski 
nesiller vardı. Yeni nesillerde ise “çocuk benim çektiklerimi 
çekmesin, rahat yetişsin” zihniyeti ağır basıyor. Çocuklar için 
hayatı kolaylaştırırken onlara kötülük ediyor olabilir miyiz? 

You say in your book that “Parents can raise their children 
not as dependent but committed children, to be safe from 
being abused by them in the future, and safe from being 
sorry and making them feel sorry”. Can you tell us about 
the difference between the dependent and the committed 
child?  

What is the reason behind children directing their anger to 
and making demands from  especially their mothers? 

Is the projection of the problems within the family and 
responsibility born by the father to solve these less than 
that of the mother?   

The older generations used to say, “let them experience 
the hardships I had to face so they would learn that life is 
not easy”. With the younger generation, a mentality which 
says, “let the children not suffer what I had to suffer, let 
them have more comfort” outweighs. Can we be doing the 
children a disservice while we make life easier for them? 

Lifestyle
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Dedeler, büyükanneler de iletişimsizlikten nasibini alıyor. 
Kendilerini yalnız ve işe yaramaz hissedebiliyorlar. Onlarla 
ilişkimizde nelere dikkat etmeliyiz? 

Salgın süreci, aile içi dengeleri nasıl etkiledi sizce? 
Kısıtlamalar, eve kapanmalar birbirinden uzaklaşmış 
aile üyelerini yakınlaştırdı mı, tahammülsüzlüğü artırıp 
birbirinden daha mı uzaklaştırdı? 

Salgın elbet bir gün bitecek. İnsanlık, psikolojik olarak nasıl 
bir değişimle çıkacak bu süreçten sizce?

Grandads and grannies also get their share of lack of 
communication. They may feel lonely and useless. What 
should we be careful of in our relationships with them? 

How did the pandemic effect the intrafamilial balance? Did 
the restrictions and lockdowns bring together the family 
members that have grown apart or did it make them grow 
even more apart by increasing their intolerance? 

The pandemic will end one day for sure. What kind of 
psychological change do you think humanity will experience 
after this process?
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WE ARE THE LAST GENERATION WHO CAN STOP THE DESTRUCTIVE 
IMPACT OF THE CLIMATE CHANGE

 YAZI / TEXT: UĞUR BAYAR*

 FOTOĞRAF/PHOTOGRAPH: SEDAT KALEM
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*

 

lkemiz daha çok yeni, tarihinin en büyük 

Q
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 FOTOĞRAF/PHOTOGRAPH: OSMAN ERDEM
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EYLÜL için burcunuz diyor ki...
Your horoscope for SEPTEMBER says that...

7 Eylül yeniayı, çevre değişikliği sebebiyle yeni 
insanlarla bir araya gelmenizi sağlayacak. 
Bu değişim, eşinizin hayatında gerçekleşen 
bazı olaylar sebebiyle de olabilir. Gelecek 
planlarınızı ve bunların yol haritasını yeniden 
şekillendirme ve eşlik edecek kişileri tespit 
etme aşamasındasınız. 21 Eylül dolunayı 
çocuk konusunda alınması ya da uygulanması 
beklenen bir kararı gündem yapacak. Bekâr 
akrepler için aşk hayatında bir hareketlenme 
olabilir.

The new moon on 7 September will bring you 
together with new people due to a change 
of scenery. This change may be related to 
some events in your spouse’s life. You are in 
the process of reshaping your future plans 
and their road map and determining who will 
be accompanying you. The full moon on 21 
September, will bring a decision to be taken 
or implemented on the agenda. For 
single natives, your love life can 
be stirred.

AKREP I SCORPIO

Eylül ayı, ev düzeninize 
odaklanmayı gerektiren 
olayları işaret ediyor. Alım satım işleri ya 
da aileyi ilgilendiren birtakım düzenlemeler 
gündem olabilir. Temel ihtiyaçlar konusunda 
aile içi destekler size iyi gelebilir. 21 Eylül 
dolunayında mesleki bir sonuç ya da emeğin 
karşılığını alacağınız bir gelişme karşınıza 
çıkabilir. Size keyif veren bir yolculuk ya da 
eğitim fikri de oluşabilir.

September points out incidents that require 
you to focus on the order of your home. Some 
arrangements in relation to purchase or 
arrangements that concern the family might 
be on the agenda. Intrafamilial support for 
your basic needs can make you feel good. With 
the full moon on the 21 September, you may 
come by a development that may lead you get 
a professional outcome or reap the rewards for 
effort spent. The idea of a journey or education 
that will delight you, can start to take shape.

GEMINI

Daha işlevsel, verimli 
ve düzenli bir iş ortamı 
yaratabilmek için 7 
Eylül yeniayı iş birliği 
yaptığınız, sözleşmeler ile 
bağlandığınız, ortak işlerde 
el ele verdiğiniz kişilere dair bir düzenleme 
dönemini işaret ediyor. Buna hizmet edecek 
bir temizlik size iyi gelecek. 21 Eylül dolunayı, 
özel hayatınız ile işe ayırdığınız emek ve zaman 
arasındaki dengeyi korumanız gerektiğini 
vurguluyor.

The new moon on 7 September indicates a 
period in which you will go for a rearrangement 
in relation to the people you collaborate 
with, contracted with and joined hands for 
working in joint ventures in order to create a 
more functional, effective and orderly work 
environment. A clean up that will serve to that 
end will make you feel good. The full moon on 
21 September emphasises that you will have to 
protect the balance between the time you allot 
to your private life and the effort and time you 
devote to your work.

YAY I SAGITTARIUS
Hep üzerini 
örttüğünüz 
ve çözmeden 
ilerlediğiniz 
sorunları kurcalayıp 
temizlenme ihtiyacını 
7 Eylül yeniayı size 
verebilir. Yolunda 
giden şeylere özellikle odaklanıp bu açıdan 
gelen geri bildirimlere dikkatlice bakmanız 
önemli. Hayatınızda çeki düzen vermeniz 
gereken ve ihmal ettiğiniz alanlar kendini 
gösterecek. Bu düzenlemeleri yapmak ise 21 
Eylül dolunayı dönemine denk gelecek. Sağlık 
açısından da bazı planlamalar yapmanız 
gerekebilir.

The new moon on 7 September can get you 
to feel the need to tackle and clear up the 
problems you have been sweeping under the 
rug and leaving unresolved. It is quiet important 
for you to focus on the things that are going 
right and look carefully at the feedback you get 
from that angle. The areas which you should 
have spruced up and have been neglecting will 
show themselves. You will be making these 
arrangements during the full moon on 21 
September. Your may need to do some planning 
regarding your health.

LIBRA

7 Eylül yeniayı, özellikle iş ortamınızda ve günlük 
akışınızda bir çeşit tazelenme etkisi yaratacak. 
Sadece şartlar değil, içsel motivasyonlarınız da 
bir şeyleri değiştirmek ve fark yaratacak şekilde 
gelişecek. 21 Eylül  dolunayı da önemli iş birliği, 
görüşme ve anlaşmaları gündeme taşıyabilir. 
Olayların olumlu ve olumsuz yönlerini objektif 
görebilmek adına kaygı düzeyinizi yönetmelisiniz. 

The new moon on 7 September, will have 
a refreshing effect, especially in your work 
environment and on your daily routine. Not 
only circumstances but also your internal 
motivation will improve in a manner to create 
a difference and change things. The full moon 
on 21 September can bring forth important 
collaborations, meetings and agreements on 
the agenda. You have to manage your levels 
of distress to objectively see the positive and 
negative sides of the events. 

KOÇ I ARIES

TAURUS
Yeniay ile birlikte sizi çok daha ön plana taşıyıp 
görünür kılacak gelişmeler tetiklenecek. 
Çocuklarla alakalı güzel haberler ve adımlar 
söz konusu olabilir. İş açısından da hareketlilik 
ihtimali var. 21 Eylül dolunayı iş görüşmeleri ve 
bunların sonuçları adına önemli olabilir. Sosyal 
çevrenizde gerginlik ve mücadeleler yaşanabilir.

Developments that will bring you forth and 
make you more visible will be triggered. There 
can be nice developments and steps  related to 
children. There is a chance of activity related 
to work. The full moon on 21 September can be 
significant in terms of job interviews and their 
results. You may encounter tension and tug of 
war in your social environment.
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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...

Yeni bir anlaşma ya da ikili ilişkiler açısından 
7 Eylül yeniayı, yeni bir dönemin tetikleyicisi 
olabilir. Bekârlar ya da mevcut ilişkisi olan 
kişiler, evlilik yolunda bir adım atabilir. 
Hayatınıza düzen veren bir birliktelik, bu 
dönemde en çok ihtiyacını duyduğunuz 
şeylerden biri. 21 Eylül dolunayı burcunuzda 
olacak; yaşamınız ve bireysel hedefleriniz 
adına yol aldıran, fayda sağlayan, destek veren 
bir etki yaratacak.

The new moon on 7 September can lead you 
to embark on a new agreement or one-to-
one relationships. Single natives or those in a 
relationship can take a step towards marriage. 
A synergy that will put your life in order is one of 
the things you need the most at this juncture in 
your life. The full moon on 21 September will be 

in your sign; it will create 
an impact that will lead 
you to make progress, reap 
benefits and get support 
in your life and for your 
individual goals.

CAPRICORN PISCES
Olaylara bakış açınızı, yönetiş şeklinizi 
değiştirmeye vesile olacak yeni fikirleri ve  
bilgileri  7 Eylül yeniayı hayatınıza taşıyacak. 
Başkalarına mevcut bilgi ve deneyimlerinizle 
rehberlik etmenizi sağlayacak fırsatlar oluşabilir. 
Eğitim hayatına dair gelişmeler ön planda 
olacak. 21 Eylül dolunayı da yakın çevrenizi 
ilgilendiriyor. Size cazip fikirlerle gelen insanlar 
dikkatinizi çekecek.

The new moon on 7 September will bring in 
new ideas and information that will lead you 
to change your view on some events and your 
management style. There can be chances of 
you guiding others with your current know-how 
and experience. Developments regarding your 
educational life will be on the front burner. The 
full moon on 21 September will concern your 
close circle. People who will come to you with 
appealing ideas will draw your attention.

7 Eylül yeniayı, finansal açıdan gelişim 
kaydetme şansı veren ihtimalleri 
çoğaltacak. Ev, arsa, gayrimenkul 
alım satımı ya da aile desteği ve 
birlikteliğiyle yatırımlar söz konusu 
olabilir. Yerleşik düzende değişim yapmak 
planlarınız arasındaysa, belki de artık 
bunun zamanı gelmiştir. 21 Eylül dolunayı 
maddi açıdan ne kadar verimli bir düzen 
kurduğunuzu görme fırsatı verecek.

The new moon on 7 September, will 
increase opportunities that will give you 
the chance to improve your finances. A 
purchase or sale of a house, land, real 
estate or investments to be made with 
the support of the family can be on 
your agenda. If making changes in your 
permanent settlement are among your 
plans, than it’s just the time to do so. The 
full moon on 21 September will give you the 
chance to see what an efficient order you 
have set up when it comes to your finances.

KOVA I AQUARIUS

7 Eylül yeniayı burcunuzda olacak. 
Beklettiğiniz, zamanını kolladığınız adımlar 
ve hayatınıza hareket, yenilik katacak 
düzenlemeler için enerjiniz yükselecek. 
Motivasyon artıran konuşma ve görüşmeler, 
bakış açınızı değiştirip ihtiyacınız olan 
tazelenmeyi yaratacak gelişmeler için fırsat 
olabilir. 21 Eylül dolunayı hayatınızdaki 
değişimlerin ilişkilerinize olan yansımasını 
gösterecek. 

The new moon on 7 September will 
be in your sign. Your energy levels 
will rise up to tackle the things 
you have shelved, the steps you 
have bide your time to take and 
arrangements that will juice up 
your life and bring in novelties. 
There can be chances of having 
talks and meetings that will boost your 
motivation, and developments that will change 
your outlook on life which will lend you the 
impetus to refresh your life. The full moon on 
21 September will show you how the changes in 
your life are projected in your relationships. 

VIRGO
Sizin için 7 Eylül yeniayı ile birlikte iletişim 
trafiğinin yoğun olacağı bir süreç başlayacak. 
İş birliği yapmak, buna hizmet edecek 
görüşmelerde bulunmak, arabuluculuk 
girişimleri ile yol almak için elverişli bir zaman 
olabilir. Çevre değişikliği heyecan yaratabilir. 
Bir arada hareket edip aynı dili konuştuğunuz 
kişilerle yeni yollara çıkabilirsiniz. 21 Eylül 
dolunayı da uzaktan gelen bir haber ya da bir 
yolculuğu, taşınma ihtimalini işaret ediyor. 

With the new moon on 7 September, a period 
in which communication traffic will be intense 
will start. It can be an auspicious time for 
collaborating, holding meetings that will 
serve to that end, and making headway with 
intermediation attempts. A change of scenery 
may stir excitement. You can set on new roads 
with people you act in unison and talk the same 
language with. The full moon on 21 September 
indicates news coming 
from afar or a journey or 
chances of a move. 

YENGEÇ I CANCER

Kaynak değişimi ya da buna vesile olacak bir 
iş değişimi söz konusu olabilir. 7 Eylül yeniayı 
finansal konuları gündeminize taşıyacak. Yolunuzu 
değiştirecek alternatifler hiç beklemediğiniz 
yerden, farklı yollarla ve sizi şaşırtacak şekilde 
gelebilir. 21 Eylül dolunayı da bu konunun devamı 
olacak şekilde sonuçlarla buluşmanızı ya da 
kararlar almanızı tetikleyebilir. Olayları akışına 
bırakmanın faydasını görmek için takıntılardan 
biraz olsun uzaklaşarak özgürleşmelisiniz.

There may be change in resources or a change 
in job that will lead to this. The new moon on 
7 September will bring financial issues to your 
agenda. Alternatives that will change your course 
may come from unexpected places, in different 
ways and in a way that surprises you. With the full 
moon on 21 September, you may get the outcome 
of your efforts or make decisions. In order to see 
the benefits of letting things flow, you need to let 
go of your obsessions a little and become free.

 LEO
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Hayata daha güvenle karış. Çünkü Hayat Aşılı Güzel!
2 doz aşını ol.

Sevdiklerimizle buluşmayı, hasret gidermeyi, yeni anılar biriktirmeyi,
pandemi öncesi günlük hayatın rutinlerini çok özledik… 

Tüm bu anıları yeniden, güvenle yaşayabilmemiz, hayata daha güvenle karışabilmemiz için maske,
mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam ederek 2 doz Covid-19 aşısı yaptıralım.

Aşı olmak için; e-Nabız üzerinden aşı durumunu sorgula, 
e-Nabız ya da MHRS sisteminden aşı randevunu al,

flypgs.com’da.Detaylar 



Hayata karışmak
İki doz aşı ol, yarışmama katıl, uçmanın aşılı güzel olduğu o şehre

neden gitmek istediğini anlat, yurt içi gidiş dönüş

birini kazanma şansını kaçırma!
1000 uçak biletinden

flypgs.com’da.Detaylar 
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PEGASUS’ NEW ROUTE: ISTANBUL SABIHA GÖKÇEN-OSH
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PE GASUS’  NEW ROU TE  
ISTANBUL SABIHA GÖKÇEN- OSH

Oş/Osh
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Esas Sosyal’in az bilinen devlet üniversitelerinden yeni 
mezun gençlere okuldan işe geçiş süreçlerinde fırsat eşitliği 
sunan Şevket Sabancı vizyonuyla İlk Fırsat Programı, 
Kurumsal Destekçileri ile birlikte gençlerin kariyer gelişiminde 
karşılaştıkları engellere çözüm modeli sunuyor. Gençlere umut 
olma yolunda Esas Sosyal’in vizyonunu paylaşan Kurumsal 
Destekçiler arasında yer alan Pegasus Havayolları’nın İnsan 
Kaynakları Direktörü Dilara Oğur ve İlk Fırsat Katılımcısı Uğur 
Can Duman “mentor-mentee” deneyimlerini anlatıyor.

Esas Sosyal’s First Chance Program with the vision of Şevket 
Sabancı which provides equality of opportunity for young 
graduates of lesser known state universities in transitioning from 
school to work, together with its corporate sponsors presents a 
solution model for the obstacles the young people face in career 
development. Dilara Oğur, The Human Resources Director of 
Pegasus Airlines, which shares the vision of Esas Sosyal in opening 
up a path of hope and First Chance participant Uğur Can Duman 
share with us their “mentor-mentee” experiences.

Esas Holding’in sosyal yatırım birimi Esas Sosyal, Holding’in sorumlu 
vatandaşlık değerini, merhum Şevket Sabancı ve ailesinin topluma yatırım 
vizyonu ile birleştiren, sosyal etki yatırımı anlayışının Türkiye’deki örneğidir. 
Toplumsal sorunlar için ortak çözümler üretmek amacıyla yola çıkan Esas 
Sosyal, gençlik ve istihdam alanında odağına ortak çalışmaları ve araştırmaları 
alarak, Şevket Sabancı vizyonuyla İlk Fırsat ve Hayırlı Sabancı desteğiyle 
İngilizce Fırsatım Programlarını geliştirdi. Ayrıca, aralarında kurumsal ve ayni 
destekçiler, mentorlar, katılımcılar, mezunlar, STK yöneticileri, İK profesyonelleri 
ve eğitmenlerin de yer aldığı 2000 kişiyi aşan büyük bir ekosistem oluşturdu.
Bu ekosistemin önemli bir parçasını oluşturan ve Esas Sosyal’in vizyonunu 
paylaşarak gençlere destek olan Kurumsal Destekçiler, katılımcıların maaşlarını 
karşılayarak programın sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor. Aynı zamanda 
Kurumsal Destekçilerin yöneticileri, Program’da mentor olarak yer alıyor, prova 
mülakatlara da katılarak gençlerle deneyimlerini paylaşıyorlar. Programda uzun 
zamandır mentor olarak yer alan Pegasus Havayolları İnsan Kaynakları Direktörü 
Dilara Oğur ve mentee’si Uğur Can Duman, Program ile ilgili deneyimlerini 
paylaştı.

FIRST CHANCE FIRST EXPERIENCE

Esas Sosyal, the social investment unit of Esas Holding, is the example of social impact 
investment in Turkey which combines the philanthropic vision of the late Şevket Sabancı 
and his family with the responsible citizenship value of Esas Holding. Aiming to generate 
joint solutions to social problems, Esas Sosyal has launched First Chance with the vision 
of Şevket Sabancı and English Chance with the support of Hayırlı Sabancı Programs 
by focusing on joint endeavours and studies in the field of youth and employment. It 
has also developed a large ecosystem comprised of more than 2000 people including 
corporate sponsors and those contributing in kind, participants, mentors, graduates, 
NGO executives, HR professionals and trainers within the framework of these programs. 
The Corporate Sponsors who make up an important part of this ecosystem and support 
the youth by sharing the vision of Esas Sosyal, contribute to the sustainability of the 
program by paying the wages of the participants. At the same time, the executives of 
Corporate Sponsors, act as mentors of the program, and share their experiences with 
the youth by attending mock interviews. Acting as a mentor of the Program for a long 
time, Pegasus Airlines Human Resources Director Dilara Oğur and her mentee Uğur Can 
Duman share their experiences in relation to the program.

1. What drove you to become a mentor as an executive who has been working in 
this industry for long years?
Dilara Oğur: Mentorship connotes a mutual experience and developmental 
process. What drove me into becoming a mentor, is believing that this process is 
the most effective developmental tool that can be presented to employees both on 
a  personal and professional level. The mentorship process is not solely limited to 
professional guidance, it is a journey that also nourishes me at a both professional 
and personal level whilst aiming to contribute to the personal development of the 
mentee. During this process, you learn a lot from the experiences and emotions of 
your mentee. This gives me food for thought on what should be done especially for 
our youth who are at the beginning of their career journey.

2. What sort of an experience is being a mentor for young people? What did it add 
to you and your life? 
Dilara Oğur: Being a mentor for young people denotes a mutual exploration 
experience for me. I believe that sharing my experiences in line with my own 
knowledge, experience and achievements, with young people who are at the 
beginning of their careers and seeing their development also impacts my own 
personal development process positively. Through this communion, just like the 
people I mentor, I get the chance to experience new ideas and approaches. Today, 
one of the most important items on our agenda as HR professionals is to manage 
the changing needs of generations and better understand the young people. In 
that sense, working with young people provides you with an incredible window of 
opportunity to grasp their different outlook on life. 

3. Looking at the time you joined the First Chance Program with the vision of 
Şevket Sabancı, what are the improvements you have seen in yourself so far?
Mentee: After joining the First Chance Program, I had the opportunity to clarify 
my short and long term goals. I learned to evaluate incidents through the system 
of values. For someone who’s at the start of his career, the training that is 
provided within the scope of First Chance Academy, the responsibility taken in the 
organisations and mentor support are means to directly boost your self-confidence 
and lead you to forge ahead with firm steps into the future.     

Dilara Oğur
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1. Uzun yıllardır sektörde faaliyet gösteren bir yönetici olarak sizi mentor 
olmaya iten güç neydi?
Dilara Oğur: Mentorluk karşılıklı bir deneyim ve gelişim sürecini ifade ediyor. 
Beni mentor olmaya iten güç, bu sürecin kişisel ve profesyonel olarak çalışanlara 
verilecek en etkili gelişim araçlarından biri olduğunu düşünmemden geçiyor. 
Mentorluk süreci sadece bir mesleki rehberlik değil, aynı zamanda mentee’nin 
kişisel gelişimine de katkıda bulunmayı hedefleyen ve beni de hem mesleki hem de 
kişisel anlamda besleyen bir yolculuk. Bu süreçte, mentee’nizin deneyimlerinden, 
hissettiklerinden çok şey öğreniyorsunuz. Bu da bana özellikle kariyer yolculuğunun 
başında olan gençlerimiz için neler yapmamız gerektiğiyle ilgili düşünme alanları 
yaratıyor.

2. Gençlere mentorluk yapmak nasıl bir deneyim? Size ve hayatınıza neler kattı? 
Dilara Oğur: Gençlere mentorluk yapmak benim için karşılıklı bir keşif deneyimini 
ifade ediyor. Kariyer hayatlarının başında olan gençlere kendi bilgi, birikim ve 
kazanımlarım doğrultusunda tecrübelerimi aktarmanın, onların gelişimlerini 
görmenin, kendi kişisel gelişim sürecimde de olumlu etkileri olduğunu 
düşünüyorum. Bu paylaşımlar sırasında, ben de mentorluk yaptığım kişiler gibi yeni 
fikir ve yaklaşımları deneyimleme fırsatı buluyorum. Bugün biz İK profesyonellerinin 
en önemli gündemlerinden biri de aslında jenerasyonların değişen ihtiyaçlarını 
yönetmek ve gençleri daha iyi anlamak. Bu anlamda da bazı noktalarda gençlerle 
çalışmak size de onların farklı bakış açılarını yakalamak için inanılmaz bir pencere 
sunuyor. 

3. Şevket Sabancı vizyonuyla İlk Fırsat Programı’na katıldığınız zamanı 
düşünerek şimdiye dek kendinizde gördüğünüz gelişimler nelerdir?
Uğur Can Duman (mentee): İlk Fırsat Programı’na katıldıktan sonra kendimle 
ilgili kısa ve uzun vade planlarımı netleştirme fırsatı buldum. Değerler yöntemiyle 
olayları değerlendirmeyi öğrendim. Kariyerinin başında olan biri için İlk Fırsat 
Akademisi kapsamındaki eğitimler, kurumlarda alınan sorumluluk ve mentor 
desteği kişinin doğrudan özgüvenini artıran ve geleceğe daha emin adımlarla 
yürümesini sağlayan imkânlar.     

4. Bir mentor ile çalışmak hayatınıza ne kattı? Dilara Hanım ile Mentor-Mentee 
ilişkiniz kişisel gelişiminizi nasıl etkiledi?
Uğur Can Duman (mentee): Dilara Hanım mesleğinde çok tecrübeli ve başarılı 
biri; onunla program içinde bir araya gelmek, görüşmeler yapmak benim için 
çok kıymetli. Bunların yanı sıra çok iyi bir gözlemci. Sizinle konuşurken, sorular 
sorarken sürekli notlar alır, sizi gözlemler ve görüşmenin sonunda fikirlerini sizinle 
paylaşır. Bu notları görüşmeden görüşmeye takip eder, bütün bunları yaparken 
kendi iş hayatından örnekler vererek bu bilgileri somutlaştırır. Kendini sizin yerinize 
koyar ve farklı bakış açılarıyla değerlendirmeyi öğretir. Bu kapsamda hedefe nasıl 
hazırlanmam gerektiğini ve bu süreçteki en önemli kavramlardan birinin kararlık 
olduğunu Dilara Hanım ile yaptığım görüşmelerde daha net anladım.

5. Şevket Sabancı vizyonuyla İlk Fırsat Programı’nı duyduğunuzda ve programa 
dâhil olduğunuzda hissettiklerinizi bizimle paylaşabilir misiniz?
Dilara Oğur: Gençlerin istihdamını artırmaya yönelik çalışmaları odağına alan 
İlk Fırsat Programı’na dâhil olmak, kariyerlerinin başında olan veya profesyonel 
iş hayatına geçiş sürecindeki gençlere, kişisel ve mesleki gelişim alanlarında yol 
göstermek, gelişimleri konusunda geri bildirimler vermek, onları profesyonel hayata 
hazırlamak benim için çok önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Bu deneyimin 
gençlerimizde yarattığı değişimi görmenin de çok besleyici olduğunu düşünüyorum. 

Uğur Can Duman (mentee): İlk Fırsat Programı’nı duyduğumda ve incelediğimde 
bu Programın içinde ben de olmalıyım demiştim; çünkü 250 saati aşkın İngilizce, 
kişisel gelişim eğitimi ve mentor desteğinin yanı sıra topluma değer katan 
STK’larda çalışma fırsatı sunuluyordu. Programa dâhil olduğumda hissettiğim 
duyguları Program biterken de aynı şekilde hissediyorum. İlk telefon, kabul 
mektubu, oryantasyon eğitimi; hepsinde yaşadığım duygular çok güzeldi. Program 
süresince her biri bulunduğu topluma değer katmaya çalışmış, ayrı konularda 
yetenekli arkadaşlarla bir araya gelmek ve onlarla birlikte eğitim almak benim 
için çok güzel bir fırsattı. Bu güzel topluluğu bir araya getirdiği ve bu programı 
düzenlediği için Esas Sosyal ailesine ve bana olan değerli katkılarından dolayı sayın 
mentorum Dilara Oğur’a teşekkür ederim.  

4. What did working with a mentor add to your life? How did your Mentor-
Mentee relationship with Ms. Ogur effect your personal development?
Mentee: Ms. Ogur is very experienced and successful in her profession; getting 
together with her was invaluable for me. Besides, she is a very good observer. When 
talking to you and asking questions, she takes notes and she observes you and 
shares her opinion at the end of the meeting. She follows up on these notes from 
one meet-up to the other, she instantiates these info by providing examples from 
her own business life. She puts herself in your shoes and teaches you to evaluate 
incidents from different perspectives. As such, I came to more clearly realise how 
I need to prepare to attain a goal and that one of the most important concepts in 
this process is determination.

5. Can you tell us about what you felt when you heard of the First Chance 
Program with the vision of Şevket Sabancı and became a part of it?
Dilara Oğur: Becoming a part of the First Chance Program which focuses on the 
endeavours to increase the employment of young people, by providing personal 
and professional development guidance to them either at the start of their 
career or when they are transitioning to professional life, giving feedback on their 
development, and preparing them for the work life was a great source of motivation 
for me. I believe that observing the change this experience creates in our youth is 
very nurturing. 

Mentee: When I had heard about the First Chance Program, I had said that I needed
to be in it. Besides 250 hours of English classes, personal development training and 
mentor support, it also provided the chance to work for the NGOs
that add value to the society. As the Program is nearing its end, I feel the same 
feelings that I experienced when I became a part of the program. The first call, the 
letter of acceptance, and orientation; I experienced such great feelings through 
all of them. Throughout the program, coming together with friends each one of 
which tried to add value to the society they lived in with their own set of abilities and 
getting trained alongside them was a very good chance for me. I would like to thank 
the Esas Sosyal family for bringing this great community together and organising 
this Program, and my mentor Dilara Oğur for the invaluable contribution she made 
to my personal development.  

Uğur Can Duman
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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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YURT İÇİ UÇUŞ AĞIMIZ
Our Domestic Flight Network

Yolcu hakları hakkında bilgilendirme ... Information about passenger rights

DEĞERLI MISAFIRLERIMIZ,
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.  

DEAR GUESTS,
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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Iğdır

Yukarıda yer alan harita, Pegasus’un yurt içi destinasyonlarını göstermek üzere hazırlanmış bir graf ik çalışmadır. 
The map located above is a design work for Pegasus Airline’s scheduled domestic flights.






