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

Genel Müdürü
Pegasus Airlines CEO

NİHAYET KAVUŞTUK
Değerli Misafirlerimiz,
Bildiğiniz gibi, COVID-19 pandemisi kapsamında ülkemizin aldığı önlemler 
çerçevesinde 28 Mart 2020 tarihi itibarıyla tüm uçuşlarımızı durdurmuştuk. Bize 
aylar değil yıllar gibi gelen bu belirsizlik döneminde duran sadece uçuşlarımız 
oldu; bizler değil… Biz yeni uçaklarımızı teslim almaya devam ettik, süreçlerimizi 
geliştirdik ve yeni döneme hazırlandık. Kısacası siz değerli misafirlerimizle 
yeniden buluşacağımız güzel günler için çalışmalarımızı ara vermeden sürdürdük. 
Uçaklarımızın ve işini tutkuyla yapan özverili ekiplerimizin sabırsızlıkla beklediği, 
sizi dilediğiniz şehirlere uçuracakları ve sevdiklerinizle buluşturacakları günler 
sonunda geldi. 1 Haziran 2020 Pazartesi günü, kısıtlamalar sonrası ilk uçuşumuzu 
İstanbul Sabiha Gökçen’den İzmir’e gerçekleştirdik. Pegasus Hava Yolları olarak 
hepimiz bu kavuşmadan dolayı çok mutluyuz.

Normalleşmeye geçerken neler değişecek?
Yeni dönemde hayatımızda, seyahat alışkanlıklarımızda bazı değişiklikler olacak. 
Bu değişimlerin tümü siz değerli misafirlerimizi ve çalışanlarımızı korumak 
amacıyla gerçekleşecek. Hep söylediğimiz gibi; Pegasus Hava Yolları olarak 
en önemli değerlerimiz, misafirlerimiz ve çalışanlarımız. Bu sebeple henüz 
uçuşlarımız başlamadan çok önce yeni düzene ilişkin önlemlerimize odaklanmıştık. 

Hayatımızda neler değişecek diye bakacak olursak; artık misafirlerimizin 
iç hat uçuşlarına HES koduyla kabul edileceği bilgisiyle başlayabiliriz. 
HES kodu uygulaması, misafirlerimizin yurt içinde güvenle uçması için 
T.C. Sağlık Bakanlığı önlemleri kapsamında zorunlu hale getirilen ve riskli 
görülen durumlarda seyahatlerini kontrol altına almak için geliştirilen yeni 
bir uygulama. Alınan önlemler kapsamında HES kodu olmadan bilet satın 
almak, online ya da havalimanında check-in yapmak ve dolayısıyla yurt içinde 
seyahat etmek mümkün olmayacak. Bunun yanı sıra bütün misafirlerimizin 
havalimanı ve uçak içerisinde maske takması gerekecek. Havalimanında belirli 
yerlerde ateş ölçülecek. Kontuara geldiğinizde personelimiz siperlikli olarak 
sizlere hizmet verecek. Bu ve benzeri önlemler hayatımıza dahil olacak, biz de 
bilgilendirmelerimizi sürdüreceğiz.

Uçaklar en hijyenik ortamlar
Özellikle belirtmek istediğim bir diğer konu ise uçaklardaki hijyen konusu. 
Biz uçaklarımızı sıklığı artırılmış şekilde ve uluslararası standartlarda, uçak 
üreticilerinin talimatlarına uygun olarak dezenfeksiyon işlemine tabii tutuyoruz. 
Tüm uçaklarımızda HEPA tipi denilen yüksek verimliliğe sahip filtreler 
kullanıyoruz. Bu filtreler uçaktaki tüm havayı ortalama her üç dakikada bir filtre 
ediyor. Aynı hava sirküle edilmiyor, %60 dışarıdan taze hava alınıyor. Bu hava da 
1300 derecelik ısısı olan motordan geçip filtre ediliyor. Böylece virüs, bakteri ve 
benzeri her şeyi öldürüp havayı tekrar geri veriyor. Ayrıca periyodik olarak da 
değiştiriyoruz. Bu sebeple uçaklar aslında en etkin havalandırmanın sağlandığı en 
hijyenik ortamlar. Ancak bir hijyen zinciri oluşturularak evden çıkıştan tekrar eve 
varışa kadar bu hijyen zincirinin korunması da büyük önem taşıyor. Bu konudaki 
en önemli faktör yine sizsiniz. Lütfen tedbiri elden bırakmayalım, T.C. Sağlık 
Bakanlığı’nın uyarılarına dikkat edelim ve bu mücadelenin kazananı biz olalım!

Babalar Günü kutlu olsun
Haziran ayında kutladığımız özel bir gün var; bizleri bugünlere getiren, büyüten, 
emek veren kahraman babalarımızın günü. Tüm babalarımızın Babalar Günü’nü 
yürekten kutluyor, aileleriyle birlikte mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

Emniyetli, sağlıklı ve iyi uçuşlar dilerim.

TOGETHER AGAIN 
Dear Guests,
As you know, our flights have been suspended since 28th March, 2020 as part of the 
measures our country has taken against the Covid-19 pandemic.  It has only been our 
flights, not us, which have stopped during this uncertain time, which has seemed to us like 
years, not months.   We have continued to receive delivery of our new aircraft, enhanced 
our processes, and prepared for the new period ahead.  Indeed, we have been working 
continuously for the good days when we would be reunited with you, our valued guests. Our 
aircraft and dedicated teams, who are so passionate about what they do, have been waiting 
impatiently for the days when they can fly you to your chosen destinations and so that you 
can meet your loved ones again; and now those days are finally here.  On Monday 1st June 
2020, we completed our first flight after the lifting of restrictions, flying from Istanbul 
Sabiha Gökçen to Izmir. As Pegasus Airlines we are all very happy to be together again.  

What will change as we move to the new normal? 
There will inevitably be some changes to our lives and travel habits ahead. These changes 
will be made in order to protect you, our valued guests, and our employees.  As we always 
say; our guests and employees are what is most important to us at Pegasus Airlines.  That 
is why we have been working on our new measures related to the new order long before 
resuming our flights. 

If we look at what will change in our lives; we can start with the information that you 
will now be able to fly on our domestic flights if you have an HES code.  The HES code 
is a new requirement that has been developed as part of the latest measures from the 
Turkish Ministry of Health so that you can fly safely within Turkey; and to ensure that 
travel is managed during times of increased risk.  Under these new measures, it will not 
be possible to book tickets, check in online or at the airport, and thus travel on domestic 
flights, without the HES code.

In addition, all our guests will be required to wear masks inside the airport and on board 
the aircraft. There will be temperature checks at the airport.  Ready to assist, our staff at 
the check-in counters will be wearing visors. These and other similar measures will now 
be a part of our lives, and we will continue to keep you informed. 

Aircraft are hygienic environments
I would also like to mention the issue of hygiene on board the aircraft.  We have increased 
the frequency of the disinfection of our aircraft according to international standards and in 
line with the aircraft manufacturers’ directions. All our aircraft are fitted with high-efficiency 
HEPA filters which filter and replace all the air on board every three minutes on average.  
This means that the same air is not circulating, whilst 60% is fresh air from outside the 
aircraft.  This air is filtered through the engine through heat of 1300 °C. This process destroys 
viruses, bacteria and similar particles before entering the cabin.  We also replace these filters 
periodically.  For this reason, aircraft are one of the most hygienic environments due to this 
highly effective ventilation method.  However, it is also vital to create and maintain a chain 
of hygiene throughout the entire journey from leaving the house to getting back home.  
This is where your role is most important.  Please continue to stay cautious and follow the 
instructions from the Turkish Ministry of Health, so that together we can win this fight.

Happy Father’s Day! 
There is a special day that we celebrate in June; it is the day that we dedicate to our 
fathers, the heroes who have worked so hard to bring us up into the people we are today. I 
sincerely wish all our fathers a very happy Father’s Day, and wish them happy and healthy 
days with their families. 

I wish you safe, healthy and pleasant flying. 

Entry
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Ayrıcalıklı yolculuğun keyfini çıkarmak için

15 NOKTADA HİZMETİNİZDEYİZ!
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Trend hotwire
TRENDING TOPICS... WORTH SEEING...

ONCE UPON A TIME IN ISTANBUL

PTT’den Özel Filateli Ürünleri

Döngel Dünya

Döngel Dünya
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Rhinos, an endangered species, are at the centre of the solo 

  
 

  

RHINOS BACK IN TOWN   

studiomasterpiece.com
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ONCE UPON A TIME IN ISTANBUL 

peramuzesi.org.tr • iae.org.tr

TREND / Hotwire
Souvenir de Constantinople, 20. yüzyıl,  

Pierre de Gigord Koleksiyonu 
Souvenir de Constantinople, 20th century,  

Pierre de Gigord Collection
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ABONE www.groupmedya.com/index.php/iletisim/
DİJİTAL KÂŞİFLERİN VAZGEÇİLMEZ ADRESİ nationalgeographic.com.tr’yi ziyaret edin

/

B A Y İ L E R D E

N A T I O N A L  G E O G R A P H I C  T Ü R K İ Y E

HAZİRAN SAYISI

NG_210x250_0620.indd   1 22.05.2020   22:38
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THE STORIES OF THE INSPIRING 
ARTISTS FROM IKSV   

“Nâzım’a Armağan”

“Leyla Gencer: La Diva Turca”



nationalgeographic.com.tr
facebook.com/NatGeoMagazineTurkiye
twitter.com/NatGeoMagTR
instagram.com/natgeomagturkiye

K İ M S E  B U  D Ü N Y A Y I 
B İ Z D E N  D A H A  İ Y İ 
T A N I M I Y O R .

N AT I O N A L  G EO G R A P H I C  T R AV E L E R ' A

BAHAR ÇOKTAN GELDİ!

TRAVELLER_210x250__0620.indd   1 21.05.2020   13:28
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Borusan Klasik’in 

Borusan Klasik, müziğin farklı seslerini 
dinleyicilerle buluşturan yeni programında, 
daha önce Borusan Müzik Evi’nde yer alan 
toplulukları ve sanatçıları ağırlıyor. Mayıs 
ayında başlayan seri Haziran ayında da 
devam ediyor. 5 Haziran’da Gülşah Erol, 

12 Haziran’da Korhan Erel, 19 Haziran’da 
Eray Aytimur ve 26 Haziran’da Hezarfen 
Ensemble’dan seçkiler Borusan Klasik’te 
yayınlanacak. Borusan Klasik internette, 

karnaval.com/borusanklasikdinle 
adresinden; mobil cihazlara indirilebilecek 
“Karnaval” uygulamasıyla ve iPad’ler için 

App Store’dan indirilecek “Karnaval Radyo” 
uygulamasıyla dinlenebilir.

borusansanat.com

The Guests of Borusan Classic  
Borusan Classic is hosting the ensembles 

and artists that have previously 
performed at the Borusan Music House 

in its new program which presents 
the various sounds of music to the 
listeners. The series which started 

in May continues into June. Performances 
of Gülşah Erol on 5 June, Korhan Erel on 
12 June, Eray Aytimur on 19 June and 
selections from Hezarfen Ensemble’s 

performances on 26 June will be 
broadcasted on Borusan Classic.  
Borusan Classic can be heard at,  

karnaval.com/borusanklasikdinle on 
the web; with the  “Karnaval” app by 

downloading on your mobile device and 
for iPads the “Karnaval Radyo” app 
downloaded from the apple store.

 
th  

 
 

JA Z Z STATE OF THE HOUSE CONCERT  
SERI E S  C ON T INUE D  

Sanat Deliorman Aytaç Aydoğdu

Can Tutuğ
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DIGITAL ACCESS  

 Wilhelm Kempff & İdil Biret, Paris, 1953

TREND / Hotwire
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THE COMMON DESTINY OF 
HUMANITY: MIGRATION  
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TO DÖNGEL DÜNYA  

DÖNGEL DÜNYA
Sait Faik Abasıyanık

Ethem Baran

TREND / Hotwire
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MONSTERS, CREATURES, LEGENDS  
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İllüstrasyon çalışmalarıyla tanınan Gökçe 
Yavaş Önal, yetişkinler için kaleme aldığı bu 
çizgi öyküde kendi yaşamından komik anları 

paylaşıyor. Bir kadın ve anne olarak içinde 
istemsizce büyüttüğü gerginlikler ve şaşkınlıklar, 

çocuklu hayatın zor ve komik yanları, kent 
içi ulaşımda toplu taşıma ritüellerine uyum, 
toplumun dayattığı kadınlık halleri, evden 
çalışmanın yarattığı ruhsal tahribat ve aile 

tatillerinin kaosu da dahil, herkesin kıyısından 
köşesinden kendini bulacağı durumlara tanıklık 

ettiren bu çizgi öykü, 2020’nin ilk yarısına 
damgasını vuran karantina günlerine de 

tadımlık dokunuşlarla yer veriyor. Kitap, Desen 
Yayınları etiketiyle raflarda.

My Personal Crises  
In this comic book penned for the adults 

by Gökçe Yavaş Önal, who is known for her 
illustrations, she shares with us comical scenes 
from her life. This comic book, which makes you 
witness relatable situations like the tensions and 

surprises she inadvertently fusses over as 
a women and a mother, the difficulties and 

comicalities of living with children, compliance 
to mass transportation rituals in intracity 

commute, aspects of womanhood imposed 
upon the individual by the society, the 

mental depredation that comes with working 
from home and the chaos of family holidays, and 
some touches upon the days of quarantine that 
have left its mark on the first half of 2020. The 
book is published by Desen Publishing House.  

THE M EDITE RRANE AN AND  
THE M EDITE RRANE AN WORL D

dogubati.com 

ist

t
kö

t

TREND / Hotwire
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greets 

 to let go of all fear 

 

Kuş gibi öten tilkiler, tatlı kuşlar, uçan 
kuşla yarışan tavşanlar ve çekirdek getiren 

leylekler… Neşeli ve söylemesi eğlenceli 
tekerlemelerle çocukları hem güldüren hem 

de hayal gücünün renkli dünyasında bir 
yolculuğa çıkaran bu derleme kitabın çizimleri 

Ayşe Deniz Şahin’e ait.
finalkultursanat.com

Çocuklar için bilim kurgu kitapları kaleme alan 
mühendis ve eğitmen Damla Kunç Koçman’ın 

8-12 yaş grubu için hazırladığı Bilim Okulu 
serisinin ilk kitabında Can ve Gül, iyi bir takım 
çalışmasıyla bir fen projesini tamamlamaya 

uğraşırken, aynı zamanda dünyayı bir  
yapay zekânın elinden kurtarmak için  

zamanla yarışıyor.
eksikparca.com

Tongue Twisters   
Foxes that chirp like birds, sweet birds, rabbits 

that compete with flying birds, and storks 
that bring in the grain... This compilation book 

makes children laugh and takes them 
on a journey into the colourful world of 

imagination with fun and entertaining rhymes. 
The book is illustrated by Ayşe Deniz Şahin.  

Science School Project X   
Damla Kunç Koçman is an engineer and 
an educator who pens sci-fi novels for 

children aged 8-12. On her first book of The 
Science School series, while Can and Gül try 

to complete a science project using 
good teamwork, they also race against 

time to liberate the world from the grasp of 
artificial intelligence.  

MAGIC  WORDS  

TREND / Hotwire
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Fransız Kültür Merkezi bir süredir 
çocuklar için YouTube kanalından 

kukla gösterileri, Zoom uygulamasıyla 
her Çarşamba beş yaş ve üzerine 
yönelik Fransızca masal ve hikâye 

okuma saatleri, çevrimiçi yazı atölyesi 
ve Fransızca dersleri de dahil farklı 

etkinlikler düzenliyor. Merkez, Haziran 
ayından itibaren de Yiğit Bener gibi özel 

konuklarla çevrimiçi bir edebiyat serisine 
başlıyor. Sosyal mesafeyi koruduğumuz 
dönemde Fransızca ile arasına mesafe 

koymak istemeyen minikler ve hatta 
yetişkinler, Fransız Kültür Merkezi’nin 

etkinliklerini takip edebilir. 
ifturquie.org

From French  
Cultural Centre  

for Children  
For some time now, the French Cultural 

Centre has been publishing puppet 
shows over their YouTube 

channel, and other various events 
including fairytale and story reading 
sessions in French for children aged 
five and over every Wednesday over 

the Zoom app, including online writing 
workshops and French lessons. The 
centre is starting an online literary 

series as of June with names 
like Yiğit Bener as special guests. In 

this period in which we keep the social 
distance, those little ones and even 

adults who would not like to keep French 
at bay, can follow the events of the 

French Cultural Centre.   

  

CHILDREN ARE INTRODUCED  
TO TH E S TAGE ON THE  S C REEN  

TREND / Hotwire
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WHICH ONE IS YOUR CIT Y?

Bu kente gelen herkesin en az bir kere Van Gogh 
ve Rembrandt müzelerini gezmesi gerek. Dam 
Meydanı’ndan uzaklaşmak isterseniz, şehri keşfetmenin 
en iyi yolu bisiklet kiralamak ya da dar sokaklarda 
kaybolmak. Hollanda’nın meşhur kırsalını görmek içinse 
trenle yaklaşık 20 dakika uzaklıktaki Haarlem’i görmenizi 
tavsiye ederim.

Every newcomer should visit the Van Gogh and 
Rembrandt museums at least once. If you would like 
to get away from the Dam Square, the best way to 
explore the city is to rent a bike or get lost in its narrow 
streets. And to see the famous countryside of the 
Netherlands, I would recommend you to visit Haarlem, 
just around 20 minutes away by train.  

De Negen Straatjes’teki butikler, vintage mağazalar 
ve lokal markalarla, başka yerde bulamayacağınız 
bir alışveriş deneyimi yaşayabilirsiniz. Gece hayatını 
deneyimlemek isterseniz, bizim de birkaç defa sahne 
aldığımız, harika bir ses sistemine ve göz alıcı görsel 
cazibeye sahip Paradiso’ya gitmelisiniz. Yemek içinse 
adresiniz, Kerkstraat’taki Cafe De Klos olabilir. Tahtadan 
bir gemi kamarası şeklindeki dekorasyonu ve ağızda 
eriyen enfes etlerini tatmadan ayrılmayın. Ancak 
unutmayın, burası rezervasyon kabul etmiyor! 

In the boutiques in De Negen Straatjes, the vintage  
stores and local brands, you can have a shopping 
experience you may not get anywhere else. If you would  
like to dive into night life, you must go to Paradiso, which  
has a wonderful sound system and dazzling visual  
appeal, a place we have taken the stage quite a few  
times. And to eat, you may visit Cafe De Klos on  
Kerkstraat. Do not leave without seeing its decoration 
that resembles a cruise cabin of wood and its delicious 
meats that melt in your mouth. However do remember 
that you can’t book a table here!  

[ B E D Ü K  -  A M S T E R DA M ]

  HAZIRLAYAN / COMPILED BY: HANDE ÇETİN ONGUN  
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Gerçek Ekmek 

WHOL E GRA IN RYE B RE AD   
 

 

The Real Bread.   

Malzemeler
Birinci adım: 45 gr ekşi maya, 50 ml su,  
50 gr çavdar unu 
İkinci adım: 125 gr ekşi mayalı hamur,  
350 ml sıcak su, 500 gr çavdar unu,  
120 gr un, 20 gr kaya tuzu

Ingredients
First step: 45 g sourdough starter,  
50 ml water, 50 g rye flour   
Second step: 125 g sourdough,  
350 ml lukewarm water, 500 g rye flour,  
120 g flour, 20 g rock salt  

, 

r, 

TREND / Hotwire

Birinci adımda, 45 gr ekşi maya, 50 
ml su ve 50 gr çavdar ununu 
karıştırıp mayalı hamuru 
keten bir beze sararak 
8 saatlik büyüme 
uykusuna yatırın. İkinci 
adımda büyüyen mayalı 
hamurdan 125 gr alın 
(Kalan kısmını cam bir 
kavanozda buzdolabına 
kaldırın). Üzerine 350 ml 
sıcak su, 500 gr çavdar unu, 
120 gr un ve 20 gr kaya tuzu ilave 
edip yoğurun. Ele yapışmayan 
ancak diğer ekmek 
hamurlarından biraz daha 
sert bir hamur elde 
edeceksiniz. Bunu keten 
bir beze sarıp 30 dakika 
kadar dinlendirin. 
Daha sonra dinlenmiş 
hamuru 10 dakika 
kadar tahta bir zeminde 
yoğurun. Yoğurduktan sonra 
oval bir şekil verip üzerini bezle 
örtün. 3-4 saat kadar dinlendirin 
(Bu zaman zarfında hacmi iki katına 
ulaşacak). Mayalanma bitmeden 
yarım saat önce fırını pişirme işlemi 
için hazırlayın. Fırınınızı 200 °C’de, 
fırın taşı ya da bir güveç tepsisi ile 
birlikte 30 dakika boyunca ısıtın. 
Isınmış fırına ekmek hamurlarınızı 
hassas bir şekilde yerleştirip ilk 15 
dakika boyunca 200 °C’de, sonraki 
35 dakika boyunca 170 °C’de pişirin.

First mix 45 g sourdough starter 
with 50 ml water and 50 g  

rye flour, wrap it up in 
a linen cloth and leave 

it to ferment for 8 hours.  
Then, get 125 g of the  
sourdough you have 
prepared (put the rest 
into a glass jar and place 

it in the fridge). Add  
350 ml hot water, 500 g  

rye flour, 120 g flour and 20 g  
rock salt on top and start kneading.  

You will get a dense dough  that  
does not stick to your hands.  

Wrapping it with a linen 
cloth, leave it to rest for 
30 minutes. Then knead 
the rested dough for 
around 10 minutes on  
a wooden surface. After 

kneading it give it an  
oval shape and cover it 

with a cloth. Leave it to rest 
for 3-4 hours (In the meantime  

it should double in size). Prepare  
your oven half an hour before the  
fermentation process is over.  
Place your baking stone or 
casserole into it and preheat it 
to 200 °C for 30 minutes. Place  
your bread with precision into the 
preheated oven and bake it at  
200 °C for the first 15 minutes and 
then at 170 °C for the last  
35 minutes.  
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“Hayat, Cesaretimizi Ödüllendiriyor”
[ M E H M E T  K U R T U L U Ş ]

“FORTUNE FAVOURS THE BOLD”  

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: HANDE ÇETİN ONGUN

Söze son diziniz “Into the Night” ile başlayalım. Dizi, Leh bilim kurgu 
yazarı Jacek Dukaj’ın Starość aksolotla isimli e-kitabından uyarlandı ve 
Mayıs ayında ilk sezonu Netflix’te yayınlandı. Bu proje teklifi size nasıl 
ulaştı? 

Let’s start with your latest project “Into the Night”. The movie is an 
adaptation of the Polish sci-fi author Jacek Dukaj’s e-book The Old 
Axolotl. The first season was released on Netflix in May. How did you get 
this offer? 

PORTRE / Portrait
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“Bir oyuncu olarak 
beni, hayat ve 

 FOTOĞRAF / PHOTOGRAPH: BOB LEINDERS Haziran / June  2020 _
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Bu dizide canlandırdığınız Ayaz Kobanbay karakterinden 
bahseder misiniz?
Ayaz

Ayaz

Kıyametvari bir süreci anlatan bu dizinin yayını, tüm 
dünyanın salgınla sınandığı bir döneme denk geldi. Bu 
iki dönemden çıkış süreci hakkında nasıl bir paralellik 
kurmamız mümkün?

Çalışmak için Almanya’ya göç etmiş bir ailenin 
çocuğusunuz. Farklı bir ülkeye ve kültüre adaptasyon 
anlamında, birinci nesil olan aileniz ve ikinci nesil olan 
sizler arasında ne gibi farklar oldu?

Can you tell us about Ayaz Kobanbay,  the character you 
portray in this series?  
Ayaz  

 
 

 
 

 
 

Ayaz
The release of this series which depicts a doomsday 
scenario coincided with a period when the world 
is tested with a pandemic. What sort of a parallel can 
we derive between the two?  

You are the son of a family who moved to Germany for  
work. In terms of adapting to a new country and culture,  
what sort of differences were there between your family, 
the first generation and you, the second generation?  

 

 

 
 

 
 

 

As someone who takes part in productions with various 
languages, what do you think should be done to increase 
the visibility of Turkish Cinema around the world?  

 
 

PORTRE / Portrait

KISA VE ACISIZ
Şu anda Almanya’da 
yaşamını sürdüren 

üçüncü nesil için neler 
söyleyebilirsiniz?

İkinci neslin benimsediği 
simbiyozu, Fatih Akın ile 

“Kısa ve Acısız” (“Kurz und 
schmerzlos”, 1998) filmini 
çektiğimiz dönemde çok 
tartışmıştık: Türkiye’de 

Alman ve Almanya’da Türk 
olarak kabul edilmemiz 
birdenbire gündem oldu 
ancak her iki toplumdan 

da güç aldığımız 
görülmedi. İkinci nesilden 

arkadaşlarımız pek çok 
alanda başarılı oldu. 

Üçüncü neslin, onların 
açtığı kapılar sayesinde 

Almanya’da daha huzurlu 
ve özgüvenli bir gelecek 
kurmasını arzu ediyor, 
bunun örneklerini de 

sıkça görüyorum. Ancak 
bu iki durum arasında 

sıkışıp kalanlar da 
yadsınamayacak kadar çok.

SHORT SHARP 
SHOCK   

What can you say for the 
third generation that 

lives in Germany at the 
moment?  

We had discussed the 
symbiosis embraced by 
the second generation 
with Fatih Akın as we 
were shooting “Short 

Sharp Shock” (1998): Us 
being seen in Turkey as 

Germans and in Germany 
as Turks had made it 

to the headlines all of a 
sudden. However, it was 

not observed that we 
took our strength from 
both communities. Our 
friends of the second 

generation succeeded in 
many different areas. I 

hope that the third 
generation would set 

up a more peaceful and 
self-confident future in 
Germany thanks to the 
gates that the second 

generation opened, and 
I see instances of 

that. However, the number 
of those who are in limbo 
are incontrovertibly high.  
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Farklı dillerdeki yapımlarda yer alan bir isim olarak, 
Türkiye sinemasının dünyadaki görünürlüğünü artırması 
adına neler yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz?

İşiniz gereği sıklıkla seyahat ediyorsunuz. Son dönemde 
özellikle aklınızda yer eden bir destinasyon bulunuyor mu?

Son olarak Avrupa yapımlarında olduğu kadar Hollywood 
yapımlarında da yer alan deneyimli bir oyuncu olarak, 
genç oyunculara dünya sahnesinde kendilerini var 
edebilmesi için nasıl bir tavsiye verirsiniz?

 
 
 

You travel often due to work. Is there a destination that 
has left an in impression on you?  

Finally, as a seasoned actor who has not only acted in 
European productions but also those of Hollywood, what 
would your advice be to young actors who would like 
to make a name in the world scene?  

 
 

 
 

 

 

ZAMANIN RUHU
Bundan sonra da dijital 

platformlardaki yapımlarda 
sizi göreceğiz. Sizce artık 

Oscar galibiyeti bile bulunan 
bu platformlar ne gibi 

avantaj ve dezavantajlara 
sahip?

Dijital platformların sizin hayat 
ritminize uyması ve dünyaya 

bir pencere açması zeitgeist’a 
(zamanın ruhuna) çok uyan 
bir gelişme. Bu platformlar, 

televizyonun maliyet 
açısından kaldıramadığı ve 
sinema için çok uzun olan 
projelere yer açtı. Abone 

kazanmak için yüksek bütçeli 
değişik öyküleri seyirciyle 

buluşturuyorlar. 

ZEITGEIST    
We will be seeing 
you on the digital 

platforms again. What sort 
of advantages and 

disadvantages do these 
platforms that now even 

can have an Academy Award 
present?  

Digital platforms being in  
rapport with our life rhythm  

and opening up windows  
to the world are developments  
that concur with the zeitgeist.  

These platforms gave 
way to projects that 

were costwise unaffordable 
for TV networks and too long 

for the cinema. They are 
presenting unusually high 

budget stories to the audience 
to gain subscribers.
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Seyahat travel
TRAVEL NOTES FROM TURKEY AND THE WORLD

Patara harabelerinin kuzey ucundaki antik Roma kapısı
The ancient Roman gate at the northern edge of the ruins of Patara
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Akdeniz  

 YAZI / TEXT:  DENİZ YILMAN AKMAN

UNDER THE 
MEDITERRANEAN SUN       
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The Pearl of the Mediterranean  
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trekking
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Mavi 
Gezi’

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

kahvaltı, bir Kaş klasiği olan 
Ruhi Bey Meyhanesi’nin 

balıkları ve mezeleri, 
Zaika’nın bahçesinde 

yenilen ocakbaşı lezzetleri 
ve yemeğin sonunda 

söylemeyi es geçmediğim 
dondurmalı kuru incir tatlısı 

ve de Pell’s’in avlusunda 
içilen harika kokteyller, 

buradan her açıdan mutlu 
ayrılacağınızın garantisi.

Kaş presides over leisures 
to suit all tastes. With a 
breakfast accompanied 
by the twitter of morning 
birds at Dudu Mutfak, fish 
and mezes at Kaş’ famous 

Ruhi Bey Meyhanesi, 
delicious fried meat dishes 

in the Zaika garden, and, 
after dinner, an ice cream 

and dried fig dessert, 
amazing cocktails in the 

Pell’s courtyard, culinary joy 
is guaranteed.  
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SEYAHAT /  Travel
Efes Antik Kenti, 2015 

yılında UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’ne alındı.

Ephesus Ancient City was 
admitted to the UNESCO World 

Heritage List in 2015.  
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 YAZI / TEXT: HANDE ÇETİN ONGUN

Artemision

The Heritage of Antiquity   
Ephesus
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Tarihin ve  

 YAZI / TEXT:  SEYMEN BOZASLAN 

ON THE TRAILS OF 
HISTORY AND  
CULINARY DELIGHTS     
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B H
  

kentin en özel bölgelerinden biri. 

The Bey neighbourhood is one  
of the most unique parts of 
the city, full of old houses and 
labyrinthine alleys.

SEYAHAT /  Travel
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Colourful Bazaars 

  

  

Murad IV stopped off to rest at 
Tahmis Coffee House and enjoy 
a sip during his Baghdad
Campaign (1638-39).
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SEYAHAT /  Travel

yemediyseniz hiçbir yerde 

in Gaziantep.



Haziran / June  2020 _
 
PEGASUS    55

on offer, Gaziantep is a city 

schedule for accordingly.
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Kentin Kalbi: Zeugma

 

Tarihi Duraklar

The Heart of the City: Zeugma  

  

rd nd

  
Historical Stops  

 
 
 

 
 

 
 

 

  

SEYAHAT /  Travel

 

ruins of the ancient city of  
Zeugma and put on display  

Turkey and started to be 

enough of a reason to go to 

stunning artefacts.    
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LEZZET DURAKLARI
Kahvaltı: MSM Erikçe,  

Simit Katmer: Akşam Simit (Anneler Parkı Şubesi),  
Katmer: Zekeriya Usta, Künefe: Cumba Künefe,

Küşleme: Halil Usta, Yöresel Lezzetler: Yesemek ve Aşina,
Ciğer: Ciğerci Yunus, Şöbiyet: Zeki İnal, Kebap: Çulcuoğlu,
Beyran: Sakıp Usta ve Metanet, Alinazik: İmam Çağdaş,

Akşam Yemeği: Hışvahan, Sıra Gecesi: Hışvahan,
Baklava: Güllüoğlu (Almacı Pazarı).

CULINARY STOPS  
Breakfast: MSM Erikçe, 

Simit Bagel: Akşam Simit (Anneler Parkı Branch)  
Katmer Pasty: Zekeriya Usta, Künefe Dessert: Cumba Künefe  
Küşleme Kebab: Halil Usta, Local Cuisine: Yesemek and Aşina  

Ciğer Liver Wrap: Ciğerci Yunus, Şöbiyet Dessert: Zeki İnal  
Kebab: Çulcuoğlu, Beyran Soup: Sakıp Usta ve Metanet  

Alinazik Kebab Dish: İmam Çağdaş, Diner: Hışvahan   
Turkish-Themed Song Night: Hışvahan  

Baklava: Güllüoğlu (Almacı Bazaar)  
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  YAZI / TEXT: FATİH AÇA

58 PEGASUS _
 
Haziran / June  2020



Haziran / June  2020 _
 
PEGASUS    59Ulu Cami / Ulu Mosque Haziran / June  2020 _

 
PEGASUS    59



60 PEGASUS _
 
Haziran / June  2020
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Geçmişi 9 bin yıl önceye uzanan 
Diyarbakır, tarihte Mezopotamya’dan 
Anadolu’ya bir geçiş kapısı görevini 

görmüş. Kent, Asurlulardan 
Perslere, Bizanslılardan Abbasilere, 
Selçuklulardan Osmanlılara kadar 

pek çok medeniyetin izlerini 
barındırıyor. 

With a past dating back to 9 
thousand years, Diyarbakır has 

acted as a transfer gate from the 
Mesopotamia to Anatolia throughout 
history. The city harbours the trails of 
many civilisations ranging from the 

Assyrians to Persians, Byzantines to the 
Abbasid, Seljuks to the Ottomans.   

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde 
yer alan Diyarbakır Surları, Çin 

Seddi’nden sonra dünyadaki en uzun 
duvar olma özelliğine sahip. Beş 

kilometre uzunluğundaki surların 
üzerinde, türkülere de konu olan  

dört kapı yer alıyor. 

Admitted to the UNESCO World 
Heritage List, Diyarbakır Walls are the 

longest walls in the world following 
the Great Wall of China. The four 

gates on these five kilometre long 
walls, have been the subject matter 

of folk songs.

Diyarbakır Surları’nın dibinde yer 
alan Hevsel Bahçeleri, 2015’te 

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne 
dahil edildi. 700 hektarlık bu alan 

180’den fazla kuş türünün yanı sıra 
su samuru, tilki ve sansar da dahil 

birçok hayvanın da barınağı. 

Located right beside  
Diyarbakır Walls, Hevsel Gardens 

were admitted to the UNESCO World 
Heritage List in 2015. Besides 180 bird 

species, this 1730 acre of land is the 
home of many animals like the otter, 

fox and weasel.   

On Gözlü Köprü 

The Bridge With Ten Arches 
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Diyarbakır’ın yanı başında akan 
Dicle üzerindeki On Gözlü Köprü, 
kentin simgelerinden biri. Hem 
köprü hem de nehir kıyısındaki 

çay bahçeleri, kente gelen 
ziyaretçilerin uğrak noktaları 

arasında bulunuyor. 

The Bridge With Ten Arches built 
on the Tigris which flows right 
beside Diyarbakır, is one of the 
landmarks of the city. Both the 

bridge and the tea gardens on the 
banks of the river are among the 
haunts of those visiting the city.   

Diyarbakır mutfağı, kentin kültürel 
çeşitliliğinden dolayı oldukça 

zengin. Ancak “Diyarbakır’da ne 
yenir?” sorusunun istisnasız ilk 
cevabı, “Ciğer kebabı” olacaktır. 

Diyarbakırlıların kahvaltıda 
bile yediği bu lezzeti mutlaka 

denemelisiniz. 

Diyarbakır cuisine is quite rich 
thanks to the cultural diversity of 

the city. However, the answer to the 
question “What to eat in Diyarbakır?”  
is without doubt, “Ciğer kebab”. You 

must certainly try this delicacy those 
from Diyarbakır have even for 

breakfast.   
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7. yüzyılda Diyarbakır’a egemen olan 
Müslüman Araplar, kentteki Martoma 

Kilisesi’ni camiye çevirdi. Böylece 
Anadolu’nun ilk camisi unvanını alan 

Ulu Cami, 11. yüzyılın başında Selçuklu 
Sultanı Melikşah’ın buyruğu ile onarıldı 

ve şimdiki görünümüne kavuştu. 

Reigning the city in the 7th century, the 
Moslem Arabs had turned the Mar Thoma  
Church into a mosque. Ulu Mosque which 
has thus taken the title “first mosque in 

Anatolia” was mended upon the orders of  
the Seljuk Sultan Malik-Shah I in the 11th 

century to get its current appearance.

Hanlar, Diyarbakır hayatının 
merkezinde yer alıyor. En büyüğü 

ve tanınanı 1575’te yaptırılan 
Hasan Paşa Hanı. Sülüklü Han ve 

Deliler Hanı da kentin kalbinde yer 
alan, gün boyu yorgunluğunuzu 

atabileceğiniz mekânlar 
arasında... 

The inns are right at the heart of 
life in Diyarbakır. The greatest and the 

most well recognised is the Hasan 
Pasha Inn built in 1575. Sülüklü Inn 

and Deliler Inn are among the places 
that are right at the heart of the city 

where you can shed off your tiredness 
throughout the day...   
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lifestyle
TIPS FOR A BETTER LIVING

ON THE TRAILS OF THE HIDDEN BEAUTIES OF TURKEY   
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Hayata Adaptasyon

Adapting to Life  
Following the Pandemic

 YAZI / TEXT: UZM. KLİNİK PSİKOLOG - SPC. CLINICAL PSYCHOLOGIST NAZ ARSLAN 
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Türkiye’nin  

On the Trails of the Hidden Beauties of Turkey    

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: FATİH AÇA 

[ H A L İ L  B E K A R ]

Sizi fotoğraf ve video çalışmalarınızla tanıyoruz. Ama aynı 
zamanda sizi bir gezgin olarak da niteleyebiliriz. Siz kendinizi nasıl 
tanımlıyorsunuz? 

“Türkiye’nin Milli Parkları”, “Türkiye’nin Semaları” ve son olarak da “Bana 
Türkiye’yi Göster”... Bu projelerin çıkış noktası neydi? 

We know you for your photography and video work. But we can also call 
you a wanderer. How would you define yourself?   

“National Parks of Turkey”, “Skies of Turkey” and lastly “Show me 
Turkey”... What was the starting point of these projects? 
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“Bana Türkiye’yi Göster”de görüntülediğiniz yerleri 
seçerken ve bu görüntüleri kurgularken hangi kriterler öne 
çıktı?  

Bugüne kadarki çalışmalarınız sırasında keşfettiğiniz ya da 
yeterince bilinmediğini düşündüğünüz yeryüzü cennetleri 
oldu mu? 

Which criteria came to the fore when you choose the 
places to highlight in “Show me Turkey” and based 
on what criteria did you edit these images?    

Were there earthly paradises that you explored for the first 
time as you documented them or ones you thought are not 
that well known?   

Are there special places that come to the fore for you 
within the scope of your work? 

Now which projects are you working on? Did you 
concentrate on the jobs that are in a sense a continuation 
of the on-going projects or are you working on a new 
concept?   

Will you be coming up with projects on other countries? 
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Çalışmalarınız kapsamında sizin için öne çıkan, özel olan 
yerler var mı?

Şu sıralar hangi projenin üzerinde çalışıyorsunuz? Var olan 
projelerin devamı niteliğindeki işlere mi odaklandınız yoksa 
yeni bir konsept üzerinde mi çalışıyorsunuz?  

Farklı ülkelere dair çalışmalarınız da olacak mı? 

Ülkemizi ve dünyayı kendi çabasıyla keşfetmeye çalışanlar 
için neler önerirsiniz?  

What would you recommend to those who try to explore our 
country and the world through their own means? 







Your horoscope for JUNE says that...

Bu dönemde fikir ayrılıkları yaşayabilir ya da 
bir karar vermek ve bunu açıklamak zorunda 
kalabilirsiniz. Bu nedenlerden ötürü biraz 
zorlanabilirsiniz. 21 Haziran Güneş tutulması 
yeni bir yerleşik düzen ve buna yönelik iş 
planları için tetikleyici olabilir.  

You may have differences of opinion or else 
may have to make a decision and announce 
it. You may find all that a bit difficult. The 
Solar Eclipse on 21 June, might set the trigger 
for a new permanent settlement and related 
business plans.    

Kardeşleriniz ve 
yakın akrabalarınız 
ile ilgili halledilmesi 
gereken meseleler 5 
Haziran Ay tutulması 
sonrasında önünüze 
çıkabilir. Bu dönemde 
yapılması gereken konuşmalar ve 
alacağınız haberler gerginlik yaratabilir. 
Günlük işlerinize hız kazandırmak 
adına iletişim trafiği yorucu bir hal 
alabilir. Zihninizi sadeleştirmek şart. 21 
Haziran Güneş tutulması iş konusunda 
yeni başlangıçlara kapı aralayacak.  

The issues you need to tackle in  
relation to your siblings and close 
relatives can be on the agenda 
following the Lunar Eclipse on  
5 June. The talks you need to have and 
the news that you may get may lead to 
a rise in tension. The communication 
traffic may be accelerated and this 
may make your daily grind more tiring.  
You must zen out. The Solar Eclipse 
on 21 June will open the door slightly 
for new starts in your business life.    

İkili ilişkilerinizdeki dengeler 5 Haziran’daki 
Ay tutulması nedeniyle çok önemli olacak. 
İlişkinizdeki sorunlar büyüyebilir. Gergin 
ve sert tepkiler, birliktelikteki dengelerin 
sarsılması ve eski hikayelerin tekrar 
gündeme gelmesi söz konusu. 21 Haziran 
Güneş tutulması finansal bir kaynak 
yaratımı açısından tetikleyici olabilir. 

The balance of bilateral relations will be 
important due to the Lunar Eclipse on 5 
June. The problems in your relationship may 
grow. Tense and harsh reactions, may throw 
off the balance and old issues may  
resurface in relationships. The Solar Eclipse 
on 21 June might trigger the creation of a 
new stream of income.   

5 Haziran Ay tutulması burcunuzda 
gerçekleşecek, bu nedenle sizi diğerlerinden 
daha fazla etkileyecek. Bu dönem, yaptığınız 
bir şeyin sonucunu almak, bir şeyleri ilan 
etmek, ön plana çıkacağınız ve kendinizi 
göstermeniz beklenen işlere adım atmak için 
tetikleyici olacak. Özel hayatınızdaki düzeni 
bozmadan ilerlemeniz gerekiyor. 21 Haziran 
Güneş tutulması ile birlikte yeni bir borç söz 
konusu olabilir ya da borç konusunda bir 
bütçe düzenlemesi yapmanız gerekebilir.  

There will be a Lunar Eclipse on 5 June 
in your sign, that is why it will impact you 
more. This period will set the trigger to reap 
what you sow, to announce something and 
to take a step into a business where you 
can show yourself or would be expected to 
come to the fore. In your private life, you 
must make progress without upsetting the 
applecart. With the Solar Eclipse on  
21 June, a new debt or a new financial 
arrangement regarding a debt might be on 
the agenda.    

Maddi konularda özgür olma beklentisi ya 
da yeterince özgür olamamanın yarattığı 
gerginlik sebebiyle bazı adımlar atmaya 
karar verebilirsiniz. 5 Haziran Ay tutulması 
ile birlikte sizi zorlayacak ve risk alacağınız 
birtakım harcamalar gündeme gelebilir. 
Bunların bir kısmı eğer varsa çocuğunuzla 
ilgili olabilir. Ölçüyü kaçırmamak şart. 
21 Haziran Güneş tutulması döneminde 
başlayacağınız yeni işler, geliştirici ve bilgiyi 
çoğaltmaya hizmet edecek nitelikte.  

You may decide to take some steps regarding 
financial matters, with the expectation 
to feel more free or gain your freedom. With 
the Lunar Eclipse on 5 June, you may find 
it hard to cover some new expenses that 
may lead you to take risks. Some of this 
might be in relation to your children. You 
should not go overboard. The 
new jobs you will start 
around the Solar Eclipse 
on 21 June, may serve 
to develop yourself and 
increase your 
knowledge.    

KOÇ I ARIES

TAURUS

SCORPIO

GEMINI

SAGITTARIUS

LIBRA

Maddi planlar, ödemeler, yatırımlar, borçlar 
ve bütçe dengeleme ihtiyaçları 5 Haziran 
Ay tutulması ile birlikte gündeme gelebilir. 
Yaşayabileceğiniz bir maddi anlaşmazlıkta sakin 
kalmanız gerekiyor. Hakkınızı ancak bu şekilde 
savunabilirsiniz. 21 Haziran Güneş tutulması ile 
birlikte yakın çevrenizde bir değişim yaşanabilir 
ya da bir bilgiye, yeni bir şey öğrenmeye 
merakınız artabilir.  

Financial plans, payments, investments, debt 
and budget balance might be on the agenda 
with the Lunar Eclipse on 5 June. You must keep 
your cool in relation to a financial dispute. You 
can defend your rights only in this way. With 
the Solar Eclipse on 21 June, you may have 
a change of your 
close circle or else 
your hunger for 
knowledge, yearning 
to learn something new 
may increase.    
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BURÇLAR
H o r o s c o p e Your horoscope for JUNE says that...

5 Haziran Ay tutulması aşk hayatınızda bir 
dalgalanma yaratabilir ve özel ilişkilerinizde 
gerginlikleri tetikleyebilir. Bu dönemde, eğer 
varsa çocuğunuz ile ilgili bir karar almanız 
gerekebilir. Çocuklarla ilgili bir haber almanız da 
mümkün. 21 Haziran Güneş tutulması ile birlikte 
başlayacak dönemde, bazı şeyleri kendi içinizde 
halletmeniz, içe dönmeniz ve işlerinizi çok daha 
izole bir ortamda yapmanız gerekebilir. 

The Lunar Eclipse on 5 June can create a 
fluctuation in your love life and can trigger 
tension in your personal relationships. In this  
period, you may need to make decisions 
regarding your children if you have any. It is  
possible to get children related news too. In the  
period starting with the Solar Eclipse on 21 June, 
 you may have to deal with some things on your 
own, turn inwards and do your job in a very 
isolated space

İş ortamınızda görev ve iş planı değişiklikleri 5 
Haziran Ay tutulması sonrasında yaşanabilir. 
Bunların bir kısmı sizin alışık olmadığınız ve 
bu nedenle de direnç göstereceğiniz şeyler 
olabilir. Değişime karşı inatçı bir tutum 
sergilemek yerine uyum sağlamaya çalışmak 
daha iyi olabilir. 21 Haziran Güneş tutulması 
burcunuzda gerçekleşecek ve bekletilmiş 
önemli adım ve kararları tetikleyecek.    

Following the Lunar Eclipse on 5 June, 
you may experience changes in job and 
business plans. These may be stuff that 
you are not used to and therefore you may 
show resistance. It might be better to adapt 
rather than display an obstinate attitude. The 
Solar Eclipse on 21 June will be in your sign 
and can trigger taking steps and decisions you 
were keeping on the backburner.      

Arkadaşlarınızla ya da ortaklaşa hareket 
ettiğiniz ekiple gerginlikler yaşayabilirsiniz. 
Hedeflerin ayrışması ya da amaçları bir ve 
bütün hale getirememekten kaynaklı sorunlar 
baş gösterebilir. Maddi konular ya da değer 
yargılarının çatışması da söz konusu olabilir.  
Bu tür sorunlar karşısında ayrışmak yerine  
birlikte hareket etmek çözümü 
hızlandıracaktır. Bu dönemde sosyal çevre  
değişiklikleri de yaşayabilirsiniz. 21 Haziran  
Güneş tutulması günlük iş ve alışkanlıklarınızı 
değiştirmeye hizmet edecek motivasyonu 
verecek. 

You may have tension with your friends or  
the teams you take joint actions with.  
Problems may arise from disassociation of 
goals or not being able to unify them. You  
may have conflicts regarding financial 
matters or standards of judgement. In the  
face of such problems, instead of 
disintegrating, acting in concert will acceler 
ate the finding of a solution. You may have 
a change of social circle in this period. The 
Solar Eclipse on 21 June will give you the 
motivation that will serve to change your 
daily routine and habits.   

Ev ve aile yaşamınızdaki gerginlikler, 
halledilmesi gereken işler ve verilmesi gereken 
mücadeleler, 5 Haziran Ay tutulması ile birlikte 
gündeme gelecek. Kurduğunuz düzen ve 
işleyişine alıştığınız özel hayatınız değişmek 
zorunda kalabilir. Bu değişiklikleri birileriyle 
çatışarak yönetmeye çalışmanıza gerek yok. 
21 Haziran Güneş tutulması idealler ve gelecek 
planlarınızın değişmesine ve buna yönelik bir 
çevre değişikliğine vesile olabilir.  

With the Lunar Eclipse on 5 June, the tensions 
in your home and family life, the businesses 
you need to tackle and the fights you have to 
give will come to the fore. The order that you 
have setup and your private life, the working of 
which you have grown used to, might have to 
change. You do not need to manage all these 
changes by getting into 
conflict with anyone. The 
Solar Eclipse 
on 21 June may bring 
forth an alteration of 
ideals and future 
plans and pave the 
way for a change 
of your surroundings.    

Mesleki konularda daha önceki emeklerinizin 
karşılığını alma ya da yeni bir aşamaya 
gelme durumu yaşanabilir. Bir başvurunun 
sonucunun alınması, bir çalışmanın 
beğeniye sunulması ya da mesleki bir 
beklentinin karşılanması söz konusu olabilir. 
Bu dönemde işiniz ve mesleki geleceğiniz 
sizin için stres yaratıyor. 21 Haziran Güneş 
tutulması çocuğunuzla ilgili atılacak adım ve 
kararlar açısından da önemli olacak. 

In occupational matters, you may reap 
the rewards of your previous efforts or 
arrive at a new level. Getting the result 
of an application, the presentation of a 
work for appreciation or the meeting of 
an expectancy regarding your business 

might be the case. In 
this period, your work 
and your occupational 
future is a source of 
stress for you. The Solar 
Eclipse on 21 June, 
will be important with 
regards to the steps 
and decisions to be 
taken in relation to your 
children.   

CAPRICORN PISCES

 LEO

İşlerinizi organize etmek, sizin dışınızdaki 
değişkenlere adapte olmak, düzeninizi 
oluşturmak ve somut bir şeyler ortaya koymak 
adına vereceğiniz bir mücadele dönemine 
giriyorsunuz. 5 Haziran Ay tutulması ile başlayan 
bu dönemde plan ve program yapmaya zihnen 
yoğunlaşacağınız için gerginlik yaşayabilirsiniz. 
21 Haziran Güneş tutulması eş, evlilik ve iş 
ortaklıkları ile ilgili yeni adımları beraberinde 
getirecek. 

You are going into a period in which you will 
give a fight to organise your work, adapt to the 
outside factors, establish order and put forth 
something tangible. In this period which starts 
with the Lunar Eclipse on 5 June, you may feel 
the tension of having to mentally focus on 
planning and programming. The Solar Eclipse 
on 21 June will bring new steps regarding your 
spouse, marriage and business partnerships.   

AQUARIUS

CANCER
VIRGO

Haziran / June  2020 _
 
PEGASUS    77



KABİN İÇERİSİNDEKİ HAVA, HEPA FİLTRELERİYLE  
ORTALAMA 3 DAKİKADA BİR TAMAMEN YENİLENİR

ALL THE AIR IN THE CABIN IS COMPLETELY REPLACED  
EVERY 3 MINUTES ON AVERAGE

Uçak kabinindeki  
tüm hava 
ortalama

3 dakikada bir 
tamamen

değişmektedir.

Uçaklarımız, bulaşıcı 
hastalıklara sebep  

olan unsurları önlemek 
için düzenli olarak 

dezenfekte edilmekte, 
yüksek verimliliğe 
sahip, periyodik 

olarak değiştirilen, 
HEPA filtreleri 

kullanılmaktadır.

Hava yolu
ile bulaşan

organizmalar

Toz
parçacıkları

%99,99’un
üzerinde

filtreleme

i
or

p

Kabin içerisindeki 
hava, yarısından 

fazlası uçağın 
dışından alınan 
temiz ve steril 

havadan, kalanı ise 
HEPA filtreleri ile 

temizlenmiş  
iç havanın 

karışımından oluşur.

9’un
de
me

Hava akımı, 
sadece  

oturulan koltuk 
üstünden yere 

doğru olmaktadır. 
Öne ya da arkaya 
doğru hava akımı 
oluşmamaktadır.

Hava akımı, 
sadece  

oturulan koltuk 
üstünden yere 

doğru olmaktadır. 
Öne ya da arkaya 
doğru hava akımı 
oluşmamaktadır.

HEPA filtreleri 
havadaki virüs 
ve bakterileri 

%99.99 oranında 
filtrelenmektedir. 

Böylece kabin 
içerisinde en iyi 
hava kalitesine 
ulaşılmaktadır.

All the air in the  
cabin is replaced

every three 
minutes  

on avarage.

Our aircraft are 
regularly disinfected  
to prevent the spread  
of infectious diseases 

and all our aircraft  
are fitted with  
high efficiency  

HEPA filters which  
are replaced 
periodically.

Airborne
contaminants

Dust 
particles

More than 
99,99%
filtration

More than half of 
the air in the cabin 

consists of clean and 
sterile air from  

outside the aircraft, 
and the rest consists 

oft he interior air 
which has been 

cleaned by HEPA 
filters.

con

The airflow  
on-board is only 

from above  
the seat to  
the floor.  

There is no  
airflow to the 
front or back.

han 
%
on

HEPA filters 
perform similarly 

to those filters 
used to keep 
the air clean 
in operating 
theatres and 

industrial 
cleanrooms.

99.99% of viruses 
and bacteria in 
the are filtered 
by HEPA filters. 

This way, the 
best quality air 

is achieved in the 
cabin.



Pegasus’tan Haberler News

NEW TERM APPLICATIONS START FOR  
THE FIRST CHANCE PROGRAM 
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Şevket Sabancı ve ailesi tarafından sürdürülebilir sosyal yatırımlar yaparak 
ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulan Esas Sosyal, üniversite 
eğitimlerini tamamlayıp işe giremeyen gençlerin işsizlik sorununa çözüm modeli 
oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Esas Sosyal bu kapsamda araştırma, 
farklı kurumlarla geliştirilecek ortak projeler ve İlk Fırsat Programı’nı içeren 
üçayaklı bir sosyal yatırım stratejisi geliştirdi. Az bilinen devlet üniversitelerinden 
yeni mezun gençlere ilk iş deneyiminin sağlanması için hayata geçirilen “İlk Fırsat” 
Programı’nın yeni dönem başvuruları ise 6 Temmuz 2020 tarihinde başlıyor. 

İlk Fırsat Programı, katılımcı gençlere Türkiye’nin önde gelen sivil toplum 
kuruluşlarında 12 aylık tam zamanlı iş deneyimi sunuyor. Ayrıca İlk Fırsat Akademisi 
kapsamında, 21. yüzyıl becerilerini geliştirmeye yönelik bireysel gelişim, İngilizce 
ve Office programlarını içeren 250 saatlik bir eğitim imkânı ile mentorluk desteği 
de sağlanıyor. Katılımcıların STK’larda çalıştığı süre boyunca maaşları, Esas Sosyal 
ile Esas Sosyal’in vizyonunu paylaşan 20 Kurumsal Destek veren şirket tarafından 
karşılanıyor. İlk Fırsat ayrıca katılımcılarına önemli bir network de sağlıyor.
 
Özellikle daha az bilinen devlet üniversitelerinden mezun gençlerin yaşadığı fırsat 
eşitsizliğine bir çözüm modeli sunmak amacı taşıyan İlk Fırsat Programı’na 20-
25 yaş aralığında olan (1 Ocak 1996-31 Aralık 2000 arasında doğanlar), devlet 
üniversitelerinden yeni mezun gençler başvurabiliyor. Mezunların diploma notunun 
4’lük sisteme göre en az 2,5 ya da 100’lük sistemde en az 65 puan olması ve 
daha önce tam zamanlı çalışmamış olması bekleniyor. Gönüllü olarak sivil toplum 
kuruluşlarında ya da kulüp çalışmalarında görev almış, staj yapmış ve burs almış 
öğrenciler öncelikli olarak değerlendiriliyor. 

İlk Fırsat Programının etkisini ölçmek için Bilkent Üniversitesi tarafından 
gerçekleştirilen araştırmaya göre İlk Fırsat Programı’na katılan gençler çalışma 
hayatında programa katılamayan kişilere oranla daha kolay iş buluyor. 2016 
yılından bu yana programı tamamlayan 95 katılımcının programı bitirdikten sonra 
ilk üç ay içinde yeni işine yerleşme oranı yüzde 93 iken altı ay içinde ise istihdam 
oran yüzde 100 olarak gerçekleşti. İlk Fırsat Programı’nı tamamlayan gençlerin 
yüzde 60’ı EY Türkiye, Mazars Denge, PwC, Boyner, LCWaikiki, Sanko Holding, 
Trendyol, Ak Sigorta, Çelik Motor, Topkapı Grup, Bilge Adam, Lobby İletişim, Related 
Digital, Worthington Industries gibi özel sektör kurumlarında işe başlarken yüzde 
40’ı ise STK’larda çalışmayı tercih etti. İlk Fırsat Programı, dört yıl gibi kısa bir 
sürede, katılımcılar, STK’lar, eğitmenler, mentorluk desteği veren profesyoneller ve 
kurumsal destekçilerle 400 kişinin dahil olduğu güçlü bir ekosistem haline geldi.

NEW TERM APPLICATIONS START FOR 
THE FIRST CHANCE PROGRAM  

Founded by Şevket Sabancı and his family with the aim to contribute to the  
development of the country with sustainable social investments, Esas Social  
continues to work towards providing a solution model to the unemployment 
problem of the young people who could not land a job following their graduation 
from the university. Within this scope, Esas Social developed a three-legged 
social investment strategy consisting of research, joint projects to be developed 
with various organisations and the First Chance Program. The applications 
for the new term of the “First Chance” Program, which was brought to life to 
provide the young graduates of lesser known state universities the chance to 
have their first work experience, are starting on 6 July, 2020.   
  
The First Chance Program, provides the participating young people the chance to 
work fulltime for a year in the leading NGOs of Turkey. Moreover, within the scope 
of the First Chance Academy, training of 250 hours of developing 21st century 
skills, English and office programs are provided along with mentorship. During 
the time they work for the NGOs, the wages of the participants are paid by Esas 
Social and 20 Corporate Sponsors who share the vision of Esas Social. First 
Chance also provides its participants a network to a considerable extent.  
   
Aiming to provide a solution model to the inequality of opportunity experienced 
by the graduates of lesser known state universities, the First Chance program 
admits the applications of young people aged 20-25 (1 January 1996-
31 December  
2000) who are new graduates of state universities. The graduates are expected 
to have a diploma degree of at least 2.5 over the 4 points system or 65 over 
the 100 points system, and not have worked full time in another job before. The 
assessments of students who have done volunteer work in an NGO or a club,  
completed their internship or received a scholarship are prioritised.   
  
According to the results of the survey conducted by Bilkent University to evaluate the 
impact of the First Chance Program, the young people who take part in the First  
Chance Program land in a job more easily in work life than those who don’t. The 
employment rate of the 95 participants who completed the program since 2016,  
realized as 93% in the first three months upon the completion of the program 
while it actualised as 100% within the 6 months that ensues the completion of the 
program. While 60% of the young people who completed the First Chance Program 
started working in private sector companies including EY Türkiye, Mazars Denge, 
PwC, Boyner, LCWaikiki, Sanko Holding, Trendyol, Ak Sigorta, Çelik Motor, Topkapı 
Grup, Bilge Adam, Lobby İletişim, Related Digital, and Worthington Industries, 40% 
preferred to work for NGOs. In only four years time the First Chance Program has 
become a substantial ecosystem of 400 people with participants, NGOs, trainers, 
and professionals providing mentorship support and corporate sponsorship.  

İlk Fırsat 2019 Katılımcıları hakkında bilgi edinebilirsiniz.
You can obtain information on the 2019 participants of First Chance. esas-sosyal ilk_firsatilk.firsat ilkfirsat
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WE NEED TO KNOW THAT WE ARE NOT ALONE …   
COME ON, LET’S TAKE A VOW!  

Değerli Misafirlerimiz, 

Hayatımızda artık tüm dünyayı etkisi altına alan bir Korona (COVID-19) 
gerçeği var. Virüs hepimizin korkulu rüyası oldu. Dünyadaki tüm güç 
dengelerini alt üst etti. En önemlisi de bize çok zor günler yaşattığı bir 
gerçek. Ama ben, bazı şeyleri anlamak için böyle dönemlerin fırsatlarla 
dolu olduğunu düşünenlerdenim. 

Bu virüs zengin-fakir, zayıf-şişman, kadın-erkek, yaşlı-genç, Asyalı-
Avrupalı diye bir ayrım yapmıyor. Hepimizin eşit olduğunu gösterdi. Bu 
dönem biz insanoğlu için bir uyanma zamanı olabilir mi? Hiç düşündünüz 
mü? Tabiat ana hastalanmış olabilir mi? Çok mu hızlı gidiyorduk? Hırs, 
bazı duyguların önüne geçtiği için biz bazı şeylerin farkına varamamış 
olabilir miyiz? Bence evet. Tabiat ana hastalandı ve kendini korumaya 
aldı. Artık “COVID-19 gider ama daha tehlikelileri gelebilir” düşüncesi ile 
yaşamalıyız. Unutmamalıyız ki evrende bizden daha büyük güçler var. 

Hadi gelin bir deftere kendimize vereceğimiz sözleri yazalım ve ara ara 
bu sayfaya bakalım. Bakalım ki hepimizin eşit olduğunu, sağlık, sevgi ve 
iyiliğin hayattaki en önemli üç değer olduğunu,  ailenin ne kadar kıymetli 
olduğunu, “ben” değil “biz” olduğumuzu, başkalarının hakkına saygı 
duymanın ne kadar önemli olduğunu, “hepsi benim olsun” mantığındansa 
paylaşmanın büyüklük olduğunu, hayatın bize verilmiş en kıymetli 
hediye olduğunu, maddi şeylerdense maneviyata daha fazla değer 
vermemiz gerektiğini, yaşlılara hürmet göstermemiz gerektiğini, doğayı 
ve yeşili korumanın ne kadar önemli olduğunu ve bu evrende bizden 
başka birçok canlının da yaşadığını, hayatta üzülecek ve kafaya takacak 
çok daha önemli konular olabileceğini, zor zamanlarda dostluğun, 
samimiyetin bizi güçlü kıldığını, manevi huzur için kalbini temiz tutmanın 
ne kadar kıymetli olduğunu, hayatın provasının olmadığını, zamanın 
geri alınamadığını, para biriktirmenin ne kadar elzem olduğunu, israf 
etmememiz gerektiğini, bizden sonraki jenerasyonlara sağlık ve bereket 
dolu bir dünya bırakmamız gerektiğini, toprağımızın değerini bilmemiz 
gerektiğini, elimizdekilere şükretmeyi bilmeyi, koltukların geçici olduğunu, 
hepimizin bir gün öleceğini ve en önemlisi de iyi insan olmanın ve iyilik 
yapmanın ne kadar kıymetli olduğunu unutmayalım.

Kim olursak olalım, hangi unvana sahip olursak olalım, önce insan 
olduğumuzu ve bizi diğer canlılardan ayıran özelliklerimiz olduğunu ve 
bize bahşedilen bu özellikleri doğru ve iyi için kullanmamız gerektiğini 
lütfen unutmayalım. Son sözüm de girişimcilere… Lütfen ekiplerinizle 
paylaşın, paylaşmazsanız şirketinizi büyütemezsiniz. Ve unutmayın ki 
bu dönem yeni ürünler, yeni fikirler geliştirmek, yeni şirketler kurmak, 
kendinizi geliştirmek ve hayatınızı planlamak için güzel bir zaman olabilir. 

Hakk’ın karşına çıkardığı değişimlere direnmek yerine, teslim ol. Bırak 
hayat sana rağmen değil seninle beraber aksın. Düzenim bozulur, 
hayatımın altı üstüne gelir, diye endişe etme. Nereden biliyorsun hayatın 
altının üstünden daha iyi olmayacağını?
(Şems-i Tebrizi)

Dear Guests,   
  
Now, we have a reality in our lives called Corona  (COVID-19) which has the whole world 
in its grips. The virus has become our nightmare. It has turned  the balance of power in 
the world upside down. More importantly, it is taking us through very hard times. But I 
am one of those who think that times such as these are full of opportunities to arrive at 
an understanding. This virus does not discriminate between the rich and the poor, 
the thin and the fat, the man and woman, the young and the old, the Asian and the 
European. It showed us we are all equal. Can this be a wakeup call for us all?   
  
Did you ever think that the mother earth could be sick? Were we going too fast? Could  
we not have come to realize some things because greed has overridden some of our  
emotions?  I think so. Mother Earth got sick and sought self-protection.   Now, 
“COVID-19 can come and go but more dangerous things can happen.” We should 
not forget that the universe has powers greater than ours.   
  
Come on, let’s write the promises we’ll give ourselves into a notebook and then look  
at them from time to time. Let us look at it so that we may not forget that we are all  
equal, that health, love and goodness are the dearest three values in life. How valueable  
family is, that we are not “I” but “we”. How important it is to respect the rights of  
others, instead of the “let it all be mine” mindset how important it is to share, that life  
is the biggest gift that has been ever given to us, that we should value spirituality  
over material things, that we should respect the elderly. How important it is to protect  
nature and vegetation and that many other creatures live in this universe besides us. 
That there can be issues which you may really be sad and have a bee in your bonnet  
about in life, that friendship and sincerity make us stronger in tough times. How  
important it is to have your heart in the right place, to have peace of mind, that life  
does not have rehearsals, that you can’t rewind the time. How important it is to save  
money, that we should not be laying anything to waste, that we need to leave a world  
full of health and abundance to the generations to come. That we should know the  
value of our land and what we have in our hands,  that seats of power are temporary,  
that all of us will die one day and more importantly how precious it is to be a good 
person and do good.  
  
Whoever we may be, whatever title we may hold, let us not forget that above all, we 
are humans and we have some qualities that differentiate us from other living beings  
and that we need to use these qualities right and for the good of all. My last words are 
for entrepreneurs… Please share with your teams, you can’t make your company  
grow if you do not share. Do remember that this can be a good time to develop new 
products, new ideas, incorporate new companies, to self-improve and plan your life.   
  
Instead of resisting change which God has bestowed upon us, surrender. Let life flow 
with you, not against you. If you think ‘My life will be upside down’ don’t worry. How do 
you know that down is not better than the upside?  
(Shams of Tabriz)  

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

Flypgs.com Magazine’de her ay girişimcilik ve inovasyon 
dünyasından haberleri okurla paylaşan Esas Holding 
Kurumsal İlişkiler Direktörü Berrak Kutsoy, COVID-19 
salgınıyla birlikte değişen hayatlarımıza dikkat çekip 
bu yeni sürecin olumlu getirilerine odaklanmamız 
gerektiğine işaret ediyor. Sharing with her readers news from the world of entreprenueruship 

and innovation every month at Flypgs.com Magazine, Esas Holding 
Corporate Relations Director Berrak Kutsoy draws attention to our 
lives that have changed with the COVID-19 pandemic, pointing out 
that we need to focus on the positive outcomes of this new process. 
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LIQUIDS SUBJECT TO 
RESTRICTIONS:

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

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

 Shaving foams, deodorants, all pastes 
including toothpaste

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

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

approximately 20x20 cm in size.

APPLICATION: 
Each passenger may carry one transparent 
plastic bag.

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

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

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

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

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

their bags. 

EXCEPTIONS:
 Exceptions will be made for special 

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

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

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

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

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

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

ürünleri bulundurabilir.

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

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

sıvı miktarına bakılmaksızın geçirilmesine 
müsaade edilmez.

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

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

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

sağlayacaktır.

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

Regulation for Liquids Carried in Hand Baggage

Hava yolu ile seyahat edecek 

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

restrictions may be carried in hold 
baggage in accordance with the 

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

Regulation for Liquid Transportation
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Regulation for Liquid Transportation

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

Regulation For Olive Oil, Molasses 
and Honey Transportation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aircraft may have to divert and make an unscheduled landing 

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

 

or any other tobacco 
products during 

others to 

Behave in a safe and 

verbal or physical 

Respect your crew members 

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

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

Important Reminders for Our Guests
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Important Reminders for Our Guests

 Tehdit

 kullanma

civil aircraft 

 Refusing to follow crew instructions 

 Tampering with smoke detectors 

 of the flight

alcohol which was not provided by crew 

Removing or damaging safety or emergency 
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1

1

2

2

3

3

Go to the departure waiting 
room upstairs without 

Pasaport 

Go through passport 

transfer counter before 

Go to the departure waiting 
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1 2 3

1 2 3 4

transfer counter before going 

Go to the departure 

Pasaport 

Go through passport Go to the departure waiting 
room upstairs without 

Go through domestic 

DUTY
FREE
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PEG ASUS ,  OLMAK ÜZERE 
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... 

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

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