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Kablo Bulut ile güvende!



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

Genel Müdürü
Pegasus Airlines CEO

MERHABA YENİ YIL!
Değerli Misafirlerimiz,

Yepyeni bir yıla umutla ve inançla başladık. 2022 yılının hepimiz 
için sağlık, huzur, mutluluk ve bereket dolu bir yıl olmasını temenni 
ediyorum. Pegasus Hava Yolları olarak, 2022 yılında da siz değerli 
misafirlerimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Pegasus Hava Yolları olarak, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin 
(IATA) “2050’ye kadar Net Sıfır Karbon Emisyonu” taahhüdünde 
bulunan öncü hava yolu şirketleri arasında yer aldık. Şimdi de bu 
taahhüdü pekiştirmek amacıyla 2030 yılı ara dönem hedefimizi 
belirledik. Birim yolcu kilometre başına (RPK) düşen uçuş kaynaklı 
karbon (CO2) emisyonumuzu, 2030 yılına kadar 2019 yılına kıyasla %20 
azaltmayı hedefliyoruz. Bütün çalışmalarımızı bu hedef doğrultusunda 
şekillendiriyoruz. Filo dönüşümü stratejimiz çerçevesinde yakıt 
konusunda daha verimli olan Airbus NEO model uçak sayımızı 
artırarak emisyon yoğunluğumuzu azaltacağımızı öngörüyoruz. Tüm 
operasyonlarımızı ve faaliyetlerimizi “sürdürülebilir çevre” anlayışıyla 
yönetirken, ülkemizin ve bölgemizin en yeşil hava yolu olma hedefiyle 
var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Yeni bir yıl, yeni keşifler
Bu yeni yılda da yeni keşifler seyahat tutkunlarını bekliyor. Temiz 
havada mis gibi bir mola vermek isterseniz Türkiye’den ve dünyadan 
kayak merkezlerini tercih edebilir, harika bir kış tatili yapabilirsiniz. 
Özellikle ülkemizin eşsiz kayak merkezlerinin bulunduğu Sarıkamış, 
Palandöken ve Erciyes’i bu dönemde ziyaret edebilirsiniz. Oksijen dolu 
dağ havasını içinize çekebileceğiniz ve keyifli zaman geçirebileceğiniz 
birbirinden güzel kayak merkezi alternatifleri, dergimizin ilerleyen 
sayfalarında sizi bekliyor.

Aşı hayat kurtarır
Pandemiyle mücadelemiz devam ediyor. Bilim Kurulu’nun da belirttiği 
üzere, pandemiyle mücadelede en etkin yöntem aşı… Biz de Pegasus 
Hava Yolları olarak, aşıyla birlikte oluşacak toplumsal bağışıklığı 
önemsiyoruz. Aşı olmaktan imtina etmeyin; çünkü aşı hayat kurtarır.

Sömestir dönemi başlıyor
Öğrencilerin heyecanla beklediği ara tatil dönemi başlıyor. Hepsine 
aileleri ve sevdikleriyle birlikte neşeli, sağlıklı, keyifli bir sömestir 
dönemi geçirmelerini diliyorum.

Emniyetli, sağlıklı ve iyi uçuşlar dilerim.

HELLO NEW YEAR!
Dear Guests,

We have entered a brand new year with hope and confidence. I wish 
2022 will be a year filled with good health, peace, happiness and 
prosperity for all of us. As Pegasus Airlines, we will continue in 2022 to 
work determinedly for you, our valued guests. 

We have joined the world’s leading airlines in the International Air 
Transport Association’s (IATA) resolution to achieve “Net Zero Carbon 
Emissions by 2050”.  We have now set our interim target for 2030 to 
reinforce this commitment. Our aim is to reduce flight-related carbon 
(CO2) emissions per unit passenger kilometre (RPK) by 20% by 2030 
compared to 2019 levels. We are restructuring all our operations in line 
with this goal. As part of our fleet transformation strategy, we foresee 
that we will reduce our emissions by increasing the number of more fuel-
efficient Airbus Neo aircraft in our fleet. As we manage our operations 
and activities under a “sustainable environment” approach, we will 
continue to work tirelessly towards our goal to become the greenest 
airline in Turkey and in our region.

A new year, new discoveries 
In this new year, new discoveries await travel enthusiasts. If you’d like 
to enjoy a break in the fresh air, you can take your pick from ski resorts 
in Turkey and elsewhere in the world and have a wonderful winter 
holiday. In particular, you can visit Turkey’s special and unique ski 
resorts, including Sarıkamış, Palandöken and Erciyes, this season. In 
the upcoming pages of our magazine, you’ll find an array of beautiful 
ski resorts where you can breathe in the oxygen-filled mountain air and 
have a fantastic time.  

Vaccines save lives
Our fight against the pandemic continues. As stated by the Turkish 
Scientific Advisory Board, the most effective method in combating 
the pandemic is vaccination… As Pegasus Airlines, we also place great 
importance on the herd immunity that will be achieved with vaccines. 
Don’t hesitate to get vaccinated; because vaccines save lives.

The winter break begins
The winter break that the students have eagerly been waiting for begins. 
I wish all of them a happy, healthy, and enjoyable time together with 
their families and loved ones.

Wishing you a safe, healthy, and pleasant flight.

Entry
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Trend hotwire
TRENDING TOPICS... WORTH SEEING...

ART, SCIENCE AND CREATIVITY WORKSHOPS IN PERA

On The Road

On The Road
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TREND / Hotwire

annalaudel.gallery 

YOU LIKE MY WORK HA?

YOU LIKE MY WORK HA?
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TREND / Hotwire

BEYOND FORMS, STAINS  
AND COLOURS

galeri77.com
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TREND / Hotwire

2

mixerarts.com

AN EXHIBITION ON  
LIQUID MODERNIT Y

1- Cerensu Çelik, Terkedilmiş Mahalle/Abandoned Neighborhood, bilgisayar ile üretilmiş 
görüntü CGI, 2021.
2- Ömer İpekçi & Francesco Romero & Francesca Gotti, DIS-CONNECT, parfüm, kitap, glebanite 
obje, perfumes, book, glebanite object, 2020.

1
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TREND / Hotwire

ON THE ROAD” 

 

“ON THE ROAD”  PIRELLI 2022 
CALENDAR SHOT BY BRYAN ADAMS   

pirellicalendar.com
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TREND / Hotwire

ENJOY THEATRE AT DAS DAS

“Bir Barda Bir Gece”

“Ağaçtaki Kız”

dasdas.com.tr
mobilet.com

“Aşk Geçmişim”
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TREND / Hotwire

UNITY MAKES  
STRENGTH

 

tr.dior.com
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TREND / Hotwire

THE AUDIOBOOK FRENZY

Top Ten Audiobooks of 2021: 
 

Top Ten Children’s Audiobooks of 2021: Top Ten Authors of Audiobooks in 2021: 
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TREND / Hotwire

ART, SCIENCE AND CREATIVITY 
WORKSHOPS IN PERA
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TREND / Hotwire

ALL THE COLOURS OF LIFE

epsilonyayinevi.com

On iki yaşındaki Kestrel, tehlikeli canavarlarla 
dolu, uçsuz bucaksız bir ormanda yaşıyordu. 
Ormandaki en tehlikeli yaratıklarsa, köydeki 

insanları doğdukları andan itibaren takip 
eden ve yakalayıp yemek için en uygun 

anı bekleyen “yağmacılar”dı. Yağmacısını 
şimdiye dek kimse durduramamıştı. Kestrel, 
yaptığı büyülerle herkesi kontrol altına alan 

annesi tarafından, ormandaki köylüleri 
korumak amacıyla yağmacıları avlamakla 

görevlendirildi. Çıtır kemikleri yemeye bayılan 
ve bir gelincik olan en yakın arkadaşı Pippit’le 
birlikte ormanda ava çıkarlar ve hiçbir şeyin 

göründüğü gibi olmadığını keşfederler. 
Charlotte Salter, tüyler ürpertici detaylarla 

örülmüş bu eserinde, okuru karanlık ve 
fantastik bir dünyanın tam kalbine götürüyor.

ithakicocuk.com

Where The Woods End 
Twelve-year-old Kestrel lived in the vast 

woods full of dangerous beasts. The most 
dangerous creatures in the forest were the 

“grabbers”, who stalk the people of the village 
from the moment they are born and wait for 
the best moment to capture and eat them. 
No one had ever stopped his own grabber. 
Kestrel gets tasked with hunting grabbers 
to protect the villagers in the forest by her 

mother, who controls everyone with her 
spells. Together with his best friend Pippit, 

a weasel who loves to eat crispy bones, 
they go hunting in the woods and discover 

that nothing is as it seems. Charlotte Salter 
takes the reader into the heart of a dark and 

fantastical world in this work of hers, which is 
woven with chilling details.
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TREND / Hotwire

Malzemeler
1 bütün bonfile, Kibrit kutusu büyüklüğünde taze 
zencefil, 1 büyük kuru soğan, 3 yemek kaşığı soya 
sosu, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 
1 tatlı kaşığı taze çekilmiş karabiber, 
4 bütün sarımsak (enlemesine ikiye kesilmiş),
Bir tutam çitlembik, 6-7 dal taze biberiye, 
Bir avuç taze kekik

Ingredients
1 whole tenderloin, A matchbox sized fresh 
ginger, 1 big onion, 3 tbsp of soy sauce, 
3 tbsp of olive oil, ½ tbsp of freshly grounded 
black pepper, 4 bulbs of garlic (horizontally cut into half), A pinch of 
hackberry, 6-7 sprigs of rosemary, A handful of fresh thyme

ROASTED TENDERLOIN WITH GINGER 
At the Gourmand Awards, known as the Academy Awards of 
cookbook competitions, we received a recipe for a roasted tenderloin 
with ginger from chef and author Aydan Üstünkanat, who won the 

Eat Share) published by Golden Books.

TREND / Hotwire

Kasaptan sinirlerini ayıklatarak 
aldığınız bütün bonfileyi sudan 
geçirip kâğıt havluyla kurulayın. 
Kapaklı bir kap içine alın. Ayrı bir 
yerde kuru soğanı ve zencefili
rendeleyin. Soya sosu ve 
zeytinyağıyla karıştırıp etin üzerine 
dökün. Her yerinin eşit olarak marine 
suyuna bulaşması için birkaç 
kez çevirin. Sarımsakları 
ikiye kesip kabuklu olarak 
etin etrafına serpiştirin. 
Eti yaklaşık iki saat 
buzdolabında dinlendirin.

Çitlembikleri kâğıt havlu 
arasına alıp et dövücüsüyle 
irice olacak şekilde parçalayın. 
Taze biberiye, karabiber ve kekikle 
karıştırın. Bu karışımı bonfilenin 
üzerine döküp ette hiç boşluk 
kalmayacak şekilde tüm yüzeyini 
kaplayın.

Bonfilenin boyutuna uygun 
derin bir fırın kabına, 
kenarlarını da kaplayacak 
şekilde yağlı kâğıt serin. 
Bonfileyi yerleştirin, üzerine 
marine suyunun tamamını 
dökün. Sarımsakları çevresine 
serpiştirin. 200 °C’de ısıtılmış fırında 
40 dakika pişirin.

Bu pişirme süresi orta pişmiş et 
içindir. Siz çok pişmiş seviyorsanız 
on, on beş dakika daha 
pişirebilirsiniz, az pişmiş seviyorsanız 
da on dakika önce fırından 
alabilirsiniz.

Rinse the tenderloin you bought from 
the butcher who cleaned it of tendons 
and dry it with a paper towel. Put it 
in a lidded container. Grate the onion 
and ginger separately. Mix them with 
soy sauce and olive oil and marinade 
the meat. Turn it in the marinade 
several times so that all parts of the 
meat are evenly covered with the 

marinade. Cut the garlic bulb 
in half and scatter the cloves 

with skin on them around 
the meat. Let the meat rest 
in the refrigerator for about 

two hours.

Place the hackberry between 
paper towels and beat coarsely with 
a meat grinder. Mix it with the fresh 
rosemary, black pepper and thyme. 
Place this mixture on the top of 
the tenderloin and cover the entire 

surface so that there are no 
gaps over it.

Line a deep ovenware the 
tenderloin will fit into with 
baking paper to cover the 

edges. Place the tenderloin 
in the middle, pour all the 

marinade over it. Sprinkle the garlic 
around. Bake in a preheated oven at 
200°C for 40 minutes.

This roasting time is for medium-
done meat. If you like it well-done, you 
can cook it for another ten or fifteen 
minutes, if you like it rare, you can 
take it out of the oven ten minutes 
earlier.
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[ E L İ F  S A N C H E Z ]

“I HAVE ALWAYS WANTED TO BE A SINGER SINCE I WAS A CHILD…”

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: ZEYNEP KUN

2

Çocukluk hayaliniz neydi?

2

What was your childhood dream?

PORTRE / Portrait
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PORTRE / Portrait

You released your first album. Can you tell us about your 
bond with the Anatolian and Azerbaijani folk songs on 
this album?

How did you decide on the songs that will be on the 
album?

İlk albümünüzü çıkardınız. Bu albümde yer alan 
Anadolu ve Azerbaycan türkülerine olan bağınızı 
anlatır mısınız?

Albümde yer alacak parçalara nasıl karar verdiniz?
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Hem İstanbul Devlet Konservatuvarı hem de Berklee 
College of Music mezunusunuz. Yurt içi ve yurt dışında 
aldığınız eğitimleri nasıl karşılaştırıyorsunuz? 

Sizi hiç dinlememiş olanlara müzik tarzınızı üç 
kelimeyle özetleyecek olsanız neler derdiniz?

Okuyucularımız nerelerden sizi dinleyebilir? 

Şu anda uçağa binip gidebilecek olsanız, nereye 
giderdiniz? 

Hayatı yaşanabilir kılan dediğiniz şeyler neler?

You are a graduate of both the Istanbul State 
Conservatory and Berklee College of Music. How do you 
compare the training you have received at home and 
abroad?

If you were to sum up your music style in three words for 
those who have never heard of you, what would you say?

On which platforms can our readers listen to you? 

If you could get on a plane right now, where would you 
go? 

FÜZYON
“Bu albüm aslında 40 

dakikalık bir biyografi ve 
herkese Elif’in gerçekte 
kim olduğunu anlatıyor. 

İstanbul’da ama Anadolu 
kültürüne sahip bir çatı 
altında büyüdüm. Uzun 

bir süre Amerika’da 
yaşadım. Dışarıda İngilizce 

konuşuyordum ama evimizin 
içinde her zaman Latin 
yemekleri ve İspanyolca 

vardı. Hayatımda her 
zaman birden fazla kültürle 
yaşadım. Bu albüm tüm o 
hayatları, kültürleri temsil 

ediyor. Bu albüm; Caz, 
Latin gibi dünya müziği 

etkilerini barındıran Türk 
ve Azerbaycan türküleri 

albümüdür.” 

IT’S ALL ABOUT 
FUSION  

“This album is actually a 
40-minute biography and it 
tells everyone who Elif really 
is. I grew up in Istanbul but 
under a roof of Anatolian 

culture. I lived in the U.S. for 
a long time. I spoke English 

outside, but inside our house 
we always had Latin food 

and Spanish. I have always 
lived with more than one 

culture in my life. This album 
represents all those lives 

and cultures. It is an album 
of Turkish and Azerbaijani 

folk songs that contain world 
music influences such as 

jazz and Latin.”
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PORTRE / Portrait

Pandemi döneminde kültürel hayatımız durdu; 
hepimiz sinemaya, tiyatroya, konsere gitmeyi 
özledik. Uzun bir aradan sonra sahnede olmak nasıl 
bir duyguydu? 

Şimdiye kadar sahneye çıkmadan önce en çok 
heyecanlandığınız konser hangisiydi, hatırlıyor 
musunuz? 

Mütevazı bir cevap oldu bu… 

Başka tekrarlamak isteyeceğiniz bir konser geliyor 
mu aklınıza?

Bu süreçte pek çok online konserler verildi. 
Instagram canlı konserleri, Spotify’ın organize ettiği 
dijital konserlerin devamı gelir mi? Bir dönüşüm 
yaşar mıyız?

According to you, what makes life liveable?

Our cultural life came to a halt during the pandemic. 
We all miss going to the cinema, movie theatres, and 
concerts. How does it feel to be back on stage after such 
a long time?

Do you remember which concert you were most excited 
about before going on stage?

It was a modest answer … 

Can you think of another concert you would like to 
repeat?

During this period, many online concerts were given. 
Will Instagram live concerts and those digital concerts 
organised by Spotify continue? Will we experience a 
transformation?
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Elif Sanchez’den 

kelimeyle müzik 

Samimi, füzyon 
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PORTRE / Portrait

Şimdiye kadar gittiğiniz en iyi Caz Kulübü neresiydi? 
Okuyucularımıza önerir misiniz?

Siz kimleri dinliyorsunuz? Özellikle takip ettiğiniz 
birileri var mı? 

Bundan sonrası için planlarınız neler? İlk albümden 
sonra sırada neler var?

What was the best Jazz Club you’ve ever been to? Would 
you recommend it to our readers?

Who do you listen to? Is there anyone you follow in 
particular? 

What are your plans for the future? What’s next after your 
first album?

Boston Symphony Hall, 
Boston Opera House, 

Kresge Auditorium, Berklee 
Performance Center, The 

Red Room, The Middle East, 
The Lilipad, David Friend 

Hall, Ryles Jazz Club, Wally’s 
Jazz Club ve Regattabar 
gibi Boston’un en önemli 

konser salonlarında ve caz 
kulüplerinde performanslar 

sergileyen Elif Sanchez, 
Boston’da kaldığı süre 

boyunca kendi albümü hariç 
başka albümlerde de yer 

aldı. Bunlar arasında Dream 
Theater “Breaking the Fourth 
Wall”, Matthew Nicholl “Della 

by Moolight”, Inigo Ruiz 
de Gordejuela “Surrogate 
Activities” ve Alexander 
Anderson “Unidentified 

Fusion Orangement” 
albümleri bulunuyor.

CONCERTS AND 
ALBUMS...  

During her stay in Boston, 
performing at Boston’s 
most important concert 
halls and jazz clubs such 

as Boston Symphony 
Hall, Boston Opera House, 

Kresge Auditorium, Berklee 
Performance Center, The 

Red Room, The Middle East, 
The Lilipad, David Friend 

Hall, Ryles Jazz Club, Wally’s 
Jazz Club and Regattabar, 
Elif Sanchez also took part 

in other albums besides 
her own. These include 

Dream Theater’s “Breaking 
the Fourth Wall”, Matthew 

Nicholl’s “Della by Moolight”, 
Inigo Ruiz de Gordejuela’s 

“Surrogate Activities” 
and Alexander Anderson’s 

“Unidentified Fusion 
Orangement” albums.
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Seyahat travel
TRAVEL NOTES FROM TURKEY AND THE WORLD

TAKE A BREAK IN CLEAN CRISP AIR:
SKI CENTRES IN TURKEY AND THE WORLD
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Kars’ın Sarıkamış ilçesi, Alpler’e özgü “kristal kar” ile kaplı pistleriyle 
listenin en başında yer almayı hak ediyor. Kristal kar, nem oranının 
düşük olması nedeniyle buzlanmıyor ve kristalize halini koruyor. 
Bu da özellikle snowboard ve off-pist kayak yapmak isteyenler 
için ideal bir ortam hazırlıyor. Üstelik yılın büyük bölümü güneşli 
geçmesine rağmen kar ilk yağdığı günkü kalitesini hiç kaybetmiyor. 
Bu özel karın keyfini, toplam uzunluğu 25 kilometreyi bulan dokuz 
pistin her bir santimetresinde yaşamak mümkün. Sarıkamış’ı 
çevreleyen sarıçam ormanları, doğal güzelliğinin yanı sıra bölgedeki 
rüzgârı kesme görevi de görüyor. Böylece pistleri çığ tehlikesinden 
de koruyor. 

Sarıkamış’ın Alpler’e benzeyen tek özelliği toz halinde yağan 
kritalize karı değil. Sarıçam ormanları ile kaplı Sarıkamış, benzerine 
İsviçre Alpleri’nde şahit olabileceğiniz manzaralarıyla da ünlü. 
Kars’a 50 kilometre mesafedeki Sarıkamış’ta beyaz örtünün tadını 
çıkarmak dışında kısa bir yolculukla doğunun mimari başkenti 
Kars’ın tarihi yapılarını da görebilirsiniz. Rus işgali yıllarında Baltık 
mimari tarzında inşa edilen yapıları şehir merkezinde ziyaret 
edebilir, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Ani Antik Kenti’nin 
görkemine tanıklık edebilir ya da buzlar içindeki Çıldır Gölü’nü 
ziyaret edebilirsiniz. 
sarikamis.gov.tr/sarikamis-kayak-merkezi

Sarıkamış district of Kars deserves to be at the top of the list with its pistes covered with 
“crystal snow” identified with the Alps. Crystal snow does not freeze due to low humidity and 
remains crystallised. This creates an ideal environment for those who want to do snowboarding 
and off-track skiing. Moreover, despite the fact that most of the year is sunny, the snow 
preserves the quality it has on the first day it fell. It is possible to enjoy this special snow on 
every centimetre of nine pistes that adds up to a total length of 25 kilometres. Besides their 
natural beauty, the yellow pine forests surrounding Sarıkamış also serve to cut the winds in the 
region. Thus, it also protects the ski-pistes from the danger of avalanche.

Crystallised snow, falling like powder, is not the only feature of Sarıkamış that resembles the 
Alps. Covered with yellow pine forests, Sarıkamış is also famous for vistas that you can bear 
witness to in the Swiss Alps. When in Sarıkamış, that is 50 kilometers from Kars, apart from 
enjoying the white veil you can also see the historical buildings of Kars, the architectural capital 
of the East, by taking a short trip. You can visit the structures built in the Baltic architectural 
style during the years of Russian occupation in the city centre, witness the splendour of the 
Ancient City of Ani, which is on the UNESCO World Heritage List, or visit the frozen Lake Çıldır. 

FOR THOSE LOOKING FOR 
OFF-ROAD SKIING EXPERIENCE! 

OFF-ROAD KAYAK 1

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
KARS’a, haftanın HER günü her şey dâhil 
354,99 TL’dan başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to KARS from İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport with Pegasus’ DAILY flights; all-inclusive 
prices start at 354,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan KARS’a,
vergi ve ek ücretler hariç 
7500 BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

You can fly to KARS from 
İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport by using 7500 
BOLPOINTS, excluding taxes 
and charges.

7500 
BOLPUAN
BOLPOINTS

*Vergi, havalimanı check-in bedeli ve hizmet bedelini içerir. / The tax includes the airport check-in and service fees.
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Palandöken, the peak point of Erzurum, the foundation of which dates back to 4000 BC, has been the 
rising star among ski centers in the recent past. In 2011, Palandöken ranked 18th among 41 ski resorts 
in the world according to the New York Times newspaper. In Palandöken, which has two tracks certified 
by the International Ski Federation (FIS) for big slalom competitions, approximately 12 thousand people 
can ski at the same time on all tracks. The ski season starts in November in Palandoken, at an altitude of 
3176 meters, and continues until the end of April. The “powder snow”, which is ideal for skiing, maintains 
this quality throughout the season due to the dry climate. In addition to winter sports such as skiing 
and snowboarding, it also offers its visitors different alternatives such as paragliding, mountaineering, 
snowtube and paintball. Palandoken is only seven kilometers away from Erzurum city centre. This gives 
you the opportunity to take a day off from your ski holiday and take a trip to Erzurum where you can visit 
historical monuments including the Double Minaret Madrasa, Ulu Mosque and Yakutiye Madrasa.

THE SKIERS OF THE DAWN ARE AT THE 
EJDER HILL! PALANDÖKEN

PALANDÖKEN
Kuruluşu M.Ö. 4000 yıllarına kadar dayanan Erzurum’un zirve noktası Palandöken, son yılların parlayan 
kayak merkezi konumunda. 2011 yılında, New York Times gazetesi tarafından belirlenen dünyadaki 41 
kayak merkezi arasında Palandöken 18’inci sırada gösterildi. Büyük slalom yarışmaları için Uluslararası 
Kayak Federasyonu (FIS) tarafından tescilli iki pisti bulunan Palandöken’de tüm pistlerde aynı anda 
yaklaşık 12 bin kişi kayak yapabiliyor. 3176 metre yüksekliğindeki Palandöken’de Kasım ayında 
başlayan kayak sezonu Nisan sonuna kadar sürüyor. Kayak için ideal olan “toz kar” kuru iklim nedeniyle 
sezon boyunca niteliğini koruyor. Kayak ve snowboard gibi kış sporlarının yanı sıra ziyaretçilerine 
yamaç paraşütü, dağcılık, snowtube, paintball gibi farklı alternatifler de sunuyor.  Palandöken, Erzurum 
şehir merkezine sadece yedi kilometre mesafede. Bu da size, kayak tatilinize bir gün ara vererek Çifte 
Minareli Medrese, Ulu Cami ve Yakutiye Medresesi de dahil tarihi eserleri ziyaret edebileceğiniz bir 
Erzurum gezisi için fırsat sunuyor.
palandoken.bel.tr

2

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan ERZURUM’a, haftanın 
HER günü her şey dâhil 354,99 TL’dan 
başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to ERZURUM from İstanbul 
Sabiha Gökçen Airport with Pegasus’ 
DAILY flights; all-inclusive prices start 
at 354,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS İstanbul Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan ERZURUM’a,
vergi ve ek ücretler hariç 
7500 BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

You can fly to ERZURUM
from İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport by using 7500 
BOLPOINTS, excluding taxes 
and charges.

7500 
BOLPUAN
BOLPOINTS

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



34 PEGASUS _ Ocak / January  2022

SEYAHAT /  Travel

The silhouette of Erciyes, which the Hittites called the “White Mountain”, was frequently 
used on ancient coins, and this magical mountain has been the subject of many legends. 
Erciyes Mountain, with a height of 3917 meters, offers many alternatives for a colourful 
winter holiday. The facility, which provides accommodation for every budget, has 34 pistes 
of different difficulty levels. In this way, almost everyone, from beginners to professionals, 
can enjoy the snow in this region to the fullest. Erciyes provides an ideal environment for 
skiing, with snow thickness varying between 50 and 100 cm between December and April.

The alternatives on offer at Erciyes Ski Center are not limited to skiing. Erciyes is one of 
the few snowkite sites in the world with its regular winter winds and suitable geographical 
features. Not only that, there is another crazy international event held in Erciyes since 
2016: “Red Bull Jump and Freeze”. The event, in which the participants slide down a 
50-meter track and jump into the ice-cold water with the costumes and equipment they 
designed themselves, was held in the United Arab Emirates last year, and we are excitedly 
waiting for it to be organised again in Erciyes this year.

Another thing that makes Erciyes appealing is the ease of transportation. You can see 
elegant rotundas, all of which are architectural masterpieces, in the city center of Kayseri, 
which is only 20 minutes away. The unique Sultan Marshes and the Kültepe Archeological 
Site at the foot of Erciyes are among the important tourist stops of the city. At the same 
time, you can reach Cappadocia in about an hour from the city.

HAVE YOU TRIED 
SNOWKITING?

Hititlerin “Beyaz Dağ” adını verdiği Erciyes’in silueti, Antik dönem 
sikkeleri üzerinde de sık sık kullanılmış ve bu büyülü dağ, pek çok 
efsaneye konu olmuş. 3917 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı, 
renkli bir kış tatili için pek çok alternatif sunuyor. Her bütçeye 
uygun konaklama imkânı sağlayan tesisin bünyesinde farklı 
zorluk derecelerine sahip 34 pist bulunuyor. Böylelikle kayağa yeni 
başlayanlardan profesyonellere kadar hemen herkes bölgede kar 
keyfini doyasıya yaşayabiliyor. Aralık ve Nisan ayları arasında 50 ile 100 
cm arasında değişen kar kalınlığı ile Erciyes, kayak için ideal bir ortam 
sağlıyor.

Erciyes Kayak Merkezi’nin sunduğu alternatifler kayakla da sınırı 
değil. Kışın düzenli esen rüzgârları ve uygun coğrafi özelliğiyle Erciyes 
dünyanın sayılı snowkite (paraşüt kayağı) alanlarından biri. Sadece bu 
değil, Erciyes’te 2016 yılından bu yana düzenlenen uluslararası çılgın 
bir etkinlik daha var: “Red Bull Jump and Freeze”. Katılımcıların kendi 
tasarladığı kostüm ve ekipmanla 50 metrelik pistten kayıp buz gibi suya 
atladığı etkinlik, geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri’nde yapılmıştı, bu 
sene ise tekrar Erciyes’te organize edilmesini heyecanla bekliyoruz. 

Erciyes’i cazip kılan özelliklerden bir diğeri de ulaşım kolaylığı. 20 
dakikalık mesafede bulunan Kayseri şehir merkezinde hepsi birer 
mimari harika olan zarif kümbetleri görebilirsiniz. Eşsiz Sultan Sazlığı 
ve Erciyes’in eteklerindeki Kültepe Ören Yeri de şehrin önemli turistik 
durakları arasında. Aynı zamanda Kapadokya’ya da şehirden yaklaşık 
bir saat yolculukla ulaşabilirsiniz. 
erciyeskayakmerkezi.com

3

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
KAYSERİ’ye, haftanın HER günü her şey dâhil 
294,99 TL’dan başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to KAYSERİ from İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport with Pegasus’ DAILY flights; all-inclusive 
prices start at 294,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan KAYSERİ’ye,
vergi ve ek ücretler hariç 
6500 BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

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

6500 
BOLPUAN
BOLPOINTS

*Vergi, havalimanı check-in bedeli ve hizmet bedelini içerir. / The tax includes the airport check-in and service fees.
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Cortina D’Ampezzo, one of Italy’s favorite ski resorts, is one of the holiday resorts that 
offers classic Alpine life with its ski slopes, hotels and shopping spots. From whichever 
point you look in Cortina, you will see the powerful and magnificent dolomites (rocks 
formed by the combination of calcium and magnesium carbonate). Tofane in the west, 
Pomagagnon in the north, Cristallo in the northeast, Faloria and Sorapoiss in the east, 
and Becco di Mezzodì, Croda da Lago and Cinque Torri in the south are among the major 
dolomites of the summit.

If you wish, you can enjoy classical skiing on the ski slopes to the east of Pomagagon, and 
for a more adventurous holiday, you can try ice-running or obstacle-skiing alternatives in 
Cortina, where you can reach your desired destination with 45 chair lifts and cable cars. 
Cortina, which has hosted the Winter Olympics several times in history, served as the 
backdrop of the 2021 World Ski Championships last year. It is expected to host the Winter 
Olympics again in 2026. There is not much more to say about the quality of the pistes and 
what they promise you in terms of winter sports. However, this place does not only offer 
skiing and winter sports. At the summit of Tofana di Mezzo, just behind Cortina, you can 
watch the creek vistas and capture great photos. This spot, which has one of the most 
beautiful views in the world, is also frequented by Instagram influencers.

THE BACKDROP OF WINTER 
OLYMPICS 

İtalya’nın gözde kayak merkezlerinden Cortina D’Ampezzo, kayak pistleri, 
otelleri ve alışveriş noktalarıyla klasik Alp yaşamı sunan tatil beldelerinden 
biri. Cortina’nın hangi noktasından bakarsanız bakın güçlü ve ihtişamlı 
dolomitleri (kalsiyum ve magnezyumlu karbonat bileşimiyle oluşan 
kayaçlar) göreceksiniz. Batıda Tofane, kuzeyde Pomagagnon, kuzeydoğuda 
Cristallo, doğuda Faloria ve Sorapoiss ve güneyde Becco di Mezzodì, Croda 
da Lago ve Cinque Torri, zirvenin belli başlı dolomitleri arasında. 

Dilerseniz Pomagagnon’un doğusundaki kayak pistlerinde klasik kayak 
keyfi sürebilir, daha maceracı bir tatil içinse 45 telesiyej ve teleferikle 
istediğiniz noktaya ulaşabileceğiniz Cortina’da buz koşusu veya engelli 
kayak aternatiflerini deneyebilirsiniz. Tarihte birkaç kez Kış Olimpiyatları’na 
ev sahipliği yapan Cortina son olarak geçtiğimiz yıl, 2021 Dünya Kayak 
Şampiyonası’na dahne oldu. 2026 yılında yeniden Kış Olimpiyatları’na ev 
sahipliği yapması bekleniyor. Pistlerin kalitesi ve kış sporları açısından 
size vaat edecekleri konusunda daha fazla söze gerek yok. Ancak burası 
sadece kayak ve kış sporlarıyla da sınırlı değil. Cortina’nın hemen arkasında 
yer alan Tofana di Mezzo zirvesinde dere manzaralarını izleyebilir, harika 
fotoğraflar yakalayabilirsiniz. Dünyanın en güzel manzaralarından birine 
sahip bu nokta, Instagram fenomenlerinin de uğrak yeri.
dolomiti.org/en/cortina/

4
 

SAHNE OLAN
CORTINA 

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan VENEDİK’e,  
haftanın ÜÇ günü her şey dâhil 49,99 USD’den başlayan 
fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to VENICE from İstanbul Sabiha Gökçen Airport with 
Pegasus’ THREE days a week flights; all-inclusive prices  
start at 49,99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan VENEDİK’e, 
vergi ve ek ücretler hariç 
2000 BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

You can fly to VENICE from 
İstanbul Sabiha Gökçen  
Airport by using 2000 
BOLPOINTS, excluding taxes 
and charges.

2000 
BOLPUAN
BOLPOINTS

*Vergi, havalimanı check-in bedeli ve hizmet bedelini içerir. / The tax includes the airport check-in and service fees.
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Engelberg, one of the most important ski centres in Switzerland, promises its guests 
an unforgettable ski holiday with its pistes between 1000 and 3000 meters, over 
80 kilometres of uninterrupted tracks and 25 chairlifts. Among the most important 
features of the region are the long duration of the season and the preservation of the 
snow cover until April thanks to the high altitude. It is possible to reach four different 
pistes from the ski center: Titlis-Jochpass, Brunni, Bannalp and Gerschinalp. Titlis’ 
Stand station can attract the attention of professional skiers.

Apart from skiing and snowboarding, you can also watch the unique views with the 
cable car ride to Titlis Mountain at an altitude of 3200 meters, walk excitedly on 
the 100-meter long suspension bridge and visit the dazzling glacier cave with its 
temperature of -1.5 degrees throughout the year.

THE FAVOURITE OF THE  
SWISS ALPS ENGELBERG

İsviçre’nin en önemli kayak merkezlerinden Engelberg, 1000 ile 3000 
metre arasındaki pistleri, 80 kilometreyi aşkın kesintisiz parkuru ve 25 
telesiyeji ile misafirlerine unutulmaz bir kayak tatili vaat ediyor. Yüksek 
rakım sayesinde sezonunun uzun sürmesi ve kar örtüsünün Nisan 
ayına dek korunması da bölgenin en önemli özellikleri arasında. Kayak 
merkezinden dört farklı piste ulaşmak mümkün: Titlis-Jochpass, Brunni, 
Bannalp ve Gerschinalp. Profesyonel kayakçıların dikkatini ise özellikle 
Titlis’in Stand istasyonu çekebilir.

Kayak ve snowboard haricinde ayrıca 3200 metre rakımlı Titlis Dağı’na 
yapacağınız teleferik yolculuğuyla eşsiz manzaraları seyredebilir, 100 
metrelik asma köprüde heyecan içinde yürüyebilir ve yıl boyu -1,5 derecelik 
ısısıyla göz kamaştıran buzul mağarasını gezebilirsiniz.
engelberg.ch/en/

5 ENGELBERG

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ZÜRİH’e,  
haftanın HER günü her şey dâhil 39,99 USD’den 
başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to ZURICH from İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport with Pegasus’ DAILY flights; all-inclusive prices 
start at 39,99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan ZÜRİH’e, 
vergi ve ek ücretler hariç 
7500 BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

You can fly to ZURICH from 
İstanbul Sabiha Gökçen  
Airport by using 7500 
BOLPOINTS, excluding taxes 
and charges.

7500 
BOLPUAN
BOLPOINTS

*Vergi, havalimanı check-in bedeli ve hizmet bedelini içerir. / The tax includes the airport check-in and service fees.
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Located in the Upper Bavaria region of the German state of Bavaria, with a population of 
approximately 26 thousand, Garmisch-Partenkirchen, which has served as the backdrop of the 
Winter Olympics since 1936, is made up of two merged city centres. Garmisch-Partenkirchen, 
which is similar to Budapest (Buda-Pest) in this respect, is also very close to the Austrian 
border. On the Zugspitze, Germany’s highest mountain, it is possible to experience many 
winter sports, far beyond skiing ranging from cross-country skiing to biathlon. However, this 
place owes its fame majorly to the annual ski jumping races. Olympia Ski Stadium, which you 
can visit as a museum when there is no race, is the real deal for adrenaline junkies. As for the 
pistes in the region, where you can also enjoy off-road skiing, a total of 40 kilometres of pistes 
of different difficulties is on offer, with the longest track of intermediate level (red) 18 km. For 
families with children, there is an amusement park that is very popular in the region.

FULL OF ADRENALINE
GARMISCH-PARTENKIRCHEN 

1936’dan bu yana kış olimpiyatlarına sahne olan ve Almanya’nın 
Bavyera eyaletinin Yukarı Bavyera bölgesinde bulunan, yaklaşık 
26 bin nüfuslu Garmisch-Partenkirchen, kent merkezlerinin 
birleşmesinden oluşuyor. Bu yönüyle Budapeşte (Buda-Peşte) 
ile benzerlik gösteren Garmisch-Partenkirchen, Avusturya 
sınırına da çok yakın bulunuyor. Almanya’nın en yüksek dağı 
olan Zugspitze üzerinde kayak deneyiminin çok ötesinde 
cross-country kayaktan biathlon’a kadar pek çok kış sporunu 
deneyimlemek mümkün. Ancak burası esas şöhretini, her yıl 
düzenlenen kayakla atlama yarışlarına borçlu. Yarış olmayan 
zamanlarda müze olarak da gezebileceğiniz Olypia Ski 
Stadium gerçek bir adrenalin mekânı. Off-road kayak zevkini 
de sürebileceğiniz bölgedeki pistlere gelince; en uzun pisti 
orta seviye (kırmızı) 18 km olmak üzere toplam 40 kilometrelik 
farklı zorluklarda pistleri sunuyor. Çocuklu aileler için hemen 
belirtelim, bölgede çok rağbet gören bir de eğlence parkı 
bulunuyor.
gapa.de/en

6 GARMISCH-
PARTENKIRCHEN 

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
MÜNİH’e, haftanın HER günü her şey dâhil 
39,99 USD’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to MUNICH from İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport with Pegasus’ DAILY flights; all-inclusive 
prices start at 39,99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan MÜNİH’e,
vergi ve ek ücretler hariç 
7500 BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

You can fly to MUNICH from 
İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport by using 7500 
BOLPOINTS, excluding taxes 
and charges.

7500 
BOLPUAN
BOLPOINTS

*Vergi, havalimanı check-in bedeli ve hizmet bedelini içerir. / The tax includes the airport check-in and service fees.
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan PARİS’e, 
haftanın HER günü her şey dâhil 
39,99 USD’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to PARIS from İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport with Pegasus’ DAILY flights; 
all-inclusive prices start at 39,99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan PARİS’e,
vergi ve ek ücretler hariç 
6000 BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

You can fly to PARIS from 
İstanbul Sabiha Gökçen Airport 
by using 6000 BOLPOINTS, 
excluding taxes and charges.

6000 
BOLPUAN
BOLPOINTS

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

enstantaneler sunan “Le 
Fabuleux Destin d’Amélie 
Poulain” (Amélie Poulain’in 

gitmeden izlenilmesi gereken 

The movie “Le Fabuleux Destin 

which presents landscapes of 

instants of daily life in the 
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Paris’in kendisi, doğal bir 
film platosu. Bu şehirde 
çekilen filmler listelense 
sayfalarımız yetmez ama 
yine de iki mekân için özel 

zaman ayırmalı. Sinemanın 
başlangıcı, Lumière 

Kardeşler’in halka açık film 
gösterimi yaptığı 1895 yılı 
olarak kabul ediliyor. İşte o 
gösterime Le Salon Indien 
du Grand Café ev sahipliği 
yapmıştı. O mekânın anısı 

Sofitel Le Scribe Paris 
Opera adlı beş yıldızlı otelin 

içinde yaşatılıyor. Notre 
Dame Katedrali’nin karşı 

çaprazında kalan, Paris’in 
en ünlü kitapçılarından 

Shakespeare and Company’yi 
de mutlaka görmelisiniz. 
Ünlü kitapçı hem tarihiyle 

hem müdavimi olan meşhur 
yazarlarla hem de Julie Delpy 

ve Ethan Hawke ikilisinin 
oyandığı “Before Sunset” 

(Gün Batmadan) ve Woody 
Allen’ın yönettiği “Midnight in 
Paris” (Paris’te Gece Yarısı) 

filmleriyle ikonikleşti. 

A Cinematographic 
City 

Paris itself is a scenic film set. 
Pages would not be enough to 
list the films shot in this city, 
but you should still allocate 
special time for two venues. 
The beginning of cinema is 
considered to be the year 
1895, when the Lumière 

Brothers screened their films 
to the public. That screening 

was hosted by Le Salon Indien 
du Grand Café. The memory 
of that place is kept alive in 
the five-star hotel called 

Sofitel Le Scribe Paris Opera. 
You should definitely see 

Shakespeare and Company, 
one of the most famous 

bookstores in Paris, across 
the street from Notre Dame 

Cathedral. The famous 
bookstore has become 

iconic thanks to not only 
its history and the famous 

writers that frequented it but 
also with “Before Sunset”, a 

movie starring Julie Delpy and 
Ethan Hawke and “Midnight in 

Paris” directed by  
Woody Allen. 
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AMSTERDAM

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
AMSTERDAM’a, haftanın HER günü her şey dâhil 
39,99 USD’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to AMSTERDAM from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights; 
all-inclusive prices start at 39,99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan 
AMSTERDAM’a, vergi ve ek 
ücretler hariç 7500 BOLPUAN
kullanarak uçabilirsiniz.

You can fly to AMSTERDAM from 
İstanbul Sabiha Gökçen Airport 
by using 7500 BOLPOINTS, 
excluding taxes and charges.

7500 
BOLPUAN
BOLPOINTS

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

OCAK’TA 
AMSTERDAM… 

Yeni yılın ilk gününde Amsterdam’da 
olacaksanız şanslısınız çünkü şehir 

Ocak ayı boyunca pek çok etkinlik ve 
kutlamaya sahne oluyor. 

* Amsterdam Rembrandt Meydanı’na 
yılbaşında kurulan Buz Pateni pisti 
Ocak ayı boyunca da açık olacak. 
Müzik eşliğinde buzun üzerinde 

kayarak meydanın tadını çıkarmak 
isteyenler burada paten ve ekipmanları 

kiralayabilirler.
* 23 Ocak’a kadar süren Amsterdam 
Işık Festivali’nde 30 farklı noktadaki 

muhteşem ışık enstalasyonlarını 
izleyebilirsiniz. Sokak ve kanalların 

ışıklar altındaki görüntüsü seyre değer.  
Bu yıl ışıklandırmaları kanal üzerinden 

de izleyebileceğiniz özel bot turları 
düzenlenecek.

* Amsterdam için önemli günlerden 
biri de 15 Ocak’taki Ulusal Lale Günü. 

Bu özel günde, Dam Meydanı’ndaki 
200 binden fazla lalenin yarattığı 

görsel şöleni izleyebilirsiniz. 
* Geçen yıl pandemiden dolayı ara 

verilen ve dünyanın en iyi binicilerini 
bir araya getiren Jumping Amsterdam 

27-30 Ocak tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek. Engel Atlama 

yarışlarının yanı sıra özel şovlara da 
sahne olan bu etkinliği kaçırmamanızı 

öneririz.

In Amsterdam in January…    
If you are going to be in Amsterdam 
on the first day of the new year, you 

are lucky because the city is the scene 
of many events and celebrations 

throughout January.
* The Ice Rink, which was set up in 
Amsterdam Rembrandt Square on 
New Year’s Eve, will also be open 

throughout January. Those who want 
to enjoy the square by gliding on the 
ice accompanied by music can rent 

skates and equipment here.
*At the Amsterdam Light Festival, 

which lasts until January 23, you can 
watch magnificent light installations 
at 30 different locations. The view of 

the streets and canals under the lights 
is worth watching. This year, special 

boat tours will be organised, and you’ll 
be able to watch the lights over the 

canal.
* One of the important days for 

Amsterdam is the National Tulip Day 
on January 15. On this special day, you 
can watch the visual feast created by 

more than 200 thousand tulips in Dam 
Square.

* Jumping Amsterdam, which brings 
together the best riders of the world 
but was interrupted last year due to 
the pandemic, will be held between 
27-30 January. We recommend you 
not to miss this event, which hosts 

special shows as well as hurdle 
jumping races.
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TIPS FOR A BETTER LIVING

“YOUR EXPERIENCES ARE HIDDEN IN THE COLOUR DIMENSION OF YOUR LIFE PATH”
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renk boyutunuzda gizlidir”

“Your experiences are hidden in the colour dimension of your life path”

Renkolog kimdir, ne yapar?

Yaşam yolu rengimizi nasıl bulabiliriz?

Who is a colourologist and what does she do?

How can we find our life path colour?
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Renk haritamız bizimle ilgili neler söyler?

“Rengine Yolculuk” kitabında bizleri neler bekliyor?

Kitaptan bir bölüm

What does our colour map say about us?

What awaits us in the book “Rengine Yolculuk”? 

An excerpt from the book
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Renk Akademisi 

Mimariden sosyal medyaya renklerin  

Colour Academy 

The most interesting uses of colour from 
architecture to social media

KIRMIZI

TURUNCU

PEMBE

SARI

PINK
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olabilecek öneriler 

Things to consider about colour in  
our daily lives

Important Reminders for Your Inner Journey

Lifestyle
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“Çevre ve insanlar daima  

“The environment and people have always been  
my paintings’ springboard” 

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: ZEYNEP KUN

Derin-İz Koleksiyonu fikri nasıl doğdu?

Çalışmalarınızda, kuş ve küre motifleriyle sembolik bir dil kullandığınızı 
görüyoruz...

How did you come up with the “Derin-İz” Collection?

We see that you use a symbolic language with bird and globe motifs in 
your works...
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Klasik resim tekniğiyle dijital öğeleri birleştirince 
aldığınız eleştiriler oldu mu?

Sanatçı olarak en çok nelerden besleniyorsunuz?

Were you criticised for combining classical painting 
techniques with digital elements?

What nurtures you the most as an artist?
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En son gördüğünüz ve sizi çok etkileyen bir sergiyi veya 
eseri bizimle paylaşıp anlatabilir misiniz?

Sanal galeri açma fikrinizden de bahsedebilir misiniz? 
Sizi buna yönelten sebepler neler?

Pandemi, bu süreci biraz hızlandırdı diyebilir miyiz?

Eskiden yaptığınız ve şimdilerde aşırı özlem duyduğunuz 
bir alışkanlığınız var mı?

Peki dünya sizce dijital sanat ortamlarına ne kadar 
hazır? 

Could you share with us and tell us about an exhibition or 
work that you saw recently which impressed you a lot?

Can you talk about your idea of opening a virtual 
gallery? What led you to this?

Can we say the pandemic accelerated this process a bit?

Do you have an old habit that you now long to get back to?

How ready do you think the world is for digital art 
environments? 
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Şu anda dünyada en çok NFT sanatı tartışılıyor. Bununla 
ilgili ne düşünüyorsunuz?

Peki bundan sonra sanat alanında bizi şaşırtacak şey ne 
olabilir?

Currently, NFT art is the most discussed topic in the 
world. What do you think about it?

So then what can surprise us in the field of the arts 
next?
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Sizce önümüzdeki yıllarda sanat anlamında nelere 
yatırım yapmalı? 

İlerisi için planladığınız ve gerçekleştirmek istediğiniz 
hayaller var mı?

In the years to follow, what do you think we should 
invest in when it comes to the arts?

Do you have plans for the future, dreams that you want 
to realize?



OCAK için burcunuz diyor ki...
Your horoscope for JANUARY says that...

2 Ocak yeniayı sizin için yeni çevreye girme 
adına önemli karar, anlaşma ve gelişmeleri 
tetikleyecek. Yakın çevrenizi, kardeşlerinizi ve yakın 
akrabalarınızı ilgilendiren olaylar da gündeme 
gelebilir. 18 Ocak civarında çıkacağınız bir seyahat, 
alacağınız bir eğitim ya da tanışacağınız yeni 
insanlar önemli olacak. Ayın ikinci yarısında 
aileyi ilgilendiren ve ihmal edip geciktirdiğiniz 
sorunlar sizi biraz yoracak. Ay düğümlerinin burç 
değiştirmesi sebebiyle bir buçuk yıl boyunca eş 
ve evlilik konusunda şansın artması ve bu uğurda 
kendinizden vereceğiniz tavizler söz konusu 
olacak. 

The new moon on January 2nd will trigger 
important decisions, agreements and 
developments for you to enter into a new 
environment. Events that concern your immediate 
family, siblings and close relatives may also come 
to the fore. A trip you will take around January 18th, 
an education you will get or new people you will 
meet will be important. In the second half of the 
month, the problems that concern the family and 
that you neglect and delay will tire you a little. Due 
to lunar nodes changing signs, there will be 
an increase in luck in matters related 
to your spouse and marriage for a 
year and a half, and you will have to 
make concessions in this regard.

AKREP I SCORPIO

2 Ocak yeniayı kaynak 
yaratmak, mevcut kaynakları 
geliştirmek adına yapılacak girişimler için 
önemli olacak. Aslında bunların ne şekilde 
yürüyeceği ya da işe yarayıp yaramayacağı 
da 18 Ocak civarında görünür olacak. Bütçeyi 
dengede tutmak ve gelir gider dengesini 
ayarlamak şart. Ayın ikinci yarısında 
planladığınız görüşme ve konuşmalar, 
kurmayı planladığınız yeni bağlantılar, çıkmayı 
planladığınız seyahatler istediğiniz kalitede ve 
hızda yürümeyebilir.

The January 2nd new moon will be important 
for the initiatives to be taken to raise funds 
and improve existing resources. In fact, how 
these will work or whether they will work will 
become visible around January 18th. It is 
essential to keep the budget in balance and to 
adjust the income-expenditure balance. In the 
second half of the month, the meetings and 
conversations you plan, the new connections 
you plan to establish, and the trips you plan to 
take may not run at the quality and speed you 
want.

GEMINI

2 Ocak yeniayı maddi 
açıdan yeni bir dönemin 
başlangıcı olacak sizin 
için. Eğer yeni bir düzen 
için, ticari bir girişim ya 
da yatırım için dışardan 
bir beklentiniz varsa bu beklenti 18 Ocak 
civarında netleşecek. Ayın ikinci yarısında 
iletişim konusunda aksaklıklar yaşanabilir. Hep 
aynı dilden konuştuğunuz kişilerle yaşanacak 
sorunlar sizi yorabilir. Ay düğümlerinin burç 
değiştirmesi sebebiyle bir buçuk yıl boyunca iş 
ortamınızda yeni ve geliştirici fırsatlar önünüze 
çıkabilir. 

The new moon on January 2nd, will be the 
beginning of a new financial period for you. 
If you expect external interference for a new 
order, a commercial venture or investment, this 
expectation will become clear around January 
18th. In the second half of the month, there may 
be problems in communication. Problems with 
people you always speak the same language 
with can tire you out. New and developmental 
opportunities may come your way in your 
business environment for a year and a half due 
to the lunar nodes changing signs.

YAY I SAGITTARIUS
2 Ocak yeniayı evde yeni 
düzenlemeler, aile yaşamınızı, 
ebeveynleri ilgilendiren karar 
ve adımlar adına tetikleyici 
olacak. Bu içerikteki planları ihmal etmeyip organize 
olabilmek kıymetli. 18 Ocak civarında önceliğiniz iş 
ve o alandaki sorumluluklarınız olacağından özel 
yaşama yeteri kadar zaman kalmayabilir. Ayın ikinci 
yarısında çocuğunuz ile ilgili daha önce aldığınız 
kararlar ve attığınız adımlar tekrar düşünülmek 
adına gündeme gelecek. Ay düğümlerinin burç 
değiştirmesi sebebiyle bir buçuk yıl boyunca ortak 
kaynaklar, yatırımlar, ödeme ve krediler konusunda 
önemli gelişmeler yaşanacak.

The new moon on January 2nd will be a trigger for 
new arrangements at home, decisions and steps 
concerning your family life and parents. It is valuable 
to be organised, and not neglect the plans in relation 
to these. Around January 18th, your priority will 
be work and your responsibilities in that area, so 
there may not be enough time for your private life. 
In the second half of the month, the decisions you 
have taken before and the steps you have taken 
regarding your child will be on  the agenda just to 
be reconsidered. Significant developments will 
be experienced in joint resources, investments, 
payments and loans for a year and a half due to 
lunar nodes changing signs.

LIBRA

2 Ocak yeniayı mesleki açıdan önemli bir başlangıç 
etkisi sunacak. Ayın ikinci yarısında sosyal çevre 
ve grup çalışmaları açısından bazı aksaklıklar 
yaşayabilirsiniz. 18 Ocak dolunayı aile ve iş 
yaşamınız arasında denge kurmayı gerektiriyor. 
Ay düğümlerinin burç değiştirmesi sebebiyle 
önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca maddi konular 
ve buna dair düzenlemeler ana gündem maddeniz 
olacak.

The new moon on January 2nd will offer the chance for 
an important professional start. In the second half of 
the month, you may experience some disruptions in 
regards to your social environment and group efforts. 
The full moon on January 18th requires balancing 
your family and work life. Financial issues and related 
arrangements will be the main agenda item for the 
next year and a half due to the lunar nodes changing 
signs.

KOÇ I ARIES

TAURUS
2 Ocak yeniayı ile birlikte yeni ufuklara 
yelken açma, yeni bir deneyim yaşama, 
yeni bir ortamda, farklı insanlar ile birlikte 
olacağınız planlar yapma ihtimaliniz var. Ayın 
ikinci yarısında mesleki açıdan bazı şeyleri 
yeniden gözden geçirmeniz, bazı hesapları 
yeniden yapmanız gerekecek. 18 Ocak 
dolunayı yakın çevreniz ile ilişkilerde gerginlik 
verebilir. Ay düğümlerinin burç değiştirmesi 
sebebiyle önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca 
bireysel hedefleriniz ve bunların partner ile 
ortaklaştırılması konusu gündem maddeleriniz 
olacak.

With the new moon on January 2nd, you are likely 
to sail to new horizons, have a new experience, 
and make plans to be around different people 
in a new environment. In the second half of the 
month, you will have to reconsider some things 
professionally, and make some calculations 
again. The full moon of January 18th may tense 
up your relationships with 
your close circle. Due to the 
lunar nodes changing signs, 
your individual goals and 
mutualisation of these with 
that of your partner’s will be 
the item of your agenda for the 
next year and a half.
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BURÇLAR
H o r o s c o p e

OCAK için burcunuz diyor ki...
Your horoscope for JANUARY says that...

2 Ocak yeniayı sizi yeni bir arkadaş çevresine dahil 
olacak şekilde etkileyecek. Ortaklaşa hareket 
etmeniz gereken kişilerle yapacağınız planları 
uzun vadeli düşününüz. 18 Ocak civarında bir 
çocuk haberi alabilirsiniz. Ayın ikinci yarısında hep 
sizi korkutan, kaygılandıran şeylerin kaynağının 
ne olduğunu daha derinden anlama şansı 
bulacaksınız. Ay düğümlerinin burç değiştirmesi 
sebebiyle bir buçuk yıl boyunca daha fazla iletişim 
halinde olacağınız, zihinsel becerilerinizi aktive 
eden bazı iş fırsatları çıkabilir karşınıza. Eğitim 
hayatı açısından da hareketli bir dönem olabilir. 

The new moon on January 2nd will influence you 
to join a new circle of friends. Think long-term 
about the plans you will make with the people 
you need to act in accord with. You may receive 
news of a child around January 18th. In the 
second half of the month, you will have the 
chance to understand more deeply what is the 
source of the things that always frighten and 
worry you. Due to the lunar nodes changing signs, 

you may come across some job 
opportunities that will activate 
your mental skills, and lead you 
to communicate more for a year 
and a half. It can also be an active 
period when it comes to your 
education life.

CAPRICORN PISCES
2 Ocak yeniayı burcunuzda olacak ve bekletip 
doğru zamanı kolladığınız iş ve girişimler 
için tetikleyici olacak. Ancak bu hedeflerin 
çok fazla bireysel olması durumunda hayatı 
paylaştığınız kişi ile ilerleyen günlerde bazı 
sorunlar yaşayabilirsiniz. Ayın ikinci yarısında 
finansal açıdan dengede kalmak önemli. 
Yaptığınız hesapları bir kez daha gözden geçirin. 
Ay düğümlerinin burç değiştirmesi sebebiyle bir 
buçuk yıl boyunca kendinizi daha fazla sahneye 
taşıyacak fırsatlarla buluşacaksınız ancak 
birlikte hareket ettiğiniz kişilerle uyum şart.

The new moon on January 2nd will be in your 
sign and it will set the trigger for business and 
initiatives that you have kept on the back burner 
for the right time. However, if these goals are 
too individualistic, you may experience some 
problems with the person you share your life 
with in the coming days. It is important to stay 
in balance financially in the second half of the 
month. Review your calculations once again. 
You will get opportunities that will see you in 
the limelight for a year and a half due to the 
lunar nodes changing 
signs, but you must be in 
harmony with the people 
you act in unison with.

2 Ocak yeniayı sizi bir miktar kendinizle 
baş başa kalacağınız aktivitelere çekecek. 
Yüzleşmeler ve farkındalık yaratacak ortamlar 
iyi gelebilir. Ancak realitedeki sorumluluklardan 
kaçmak sizi sonradan daha zor bir 
duruma sokabilir. Ayın ikinci yarısında 
plan, program, organizasyon konusunda 
aksaklıklar yaşanabilir. Ay düğümlerinin burç 
değiştirmesi sebebiyle bir buçuk yıl boyunca 
yuva kurmak, ev sahibi olmak, aile düzeninizi 
oturtmak fırsatı olacak. Çok fazla işe 
odaklanırsanız bu fırsatları kaçırabilirsiniz.

The new moon on January 2nd will pull you 
towards some activities where you will be 
alone with yourself. Confrontations and 
environments that will create awareness can 
be good for you. But avoiding responsibilities 
of real life can put you in a more difficult 
situation later on. In the second half of the 
month, there may be disruptions in the plans, 
programs and organisations. Due to the 
lunar nodes changing signs, there will be an 
opportunity to build a home, own a house, and 
set up the order in the family for a year and a 
half. If you focus on work too much, you may 
miss these opportunities.

KOVA I AQUARIUS

2 Ocak yeniayı ile birlikte ilişkiler konusu 
tetiklenecek. Bekâr Başaklar için aşk kapıyı 
çalabilir. Anne-babalar için çocukları ile ilgili 
yeni başlangıçlar gündeme gelebilir. 18 Ocak 
civarında bir arkadaşınız ile yaşayabileceğiniz 
bir gerginlik yorucu olabilir. Ayın ikinci yarısında 
iş ortamı ve iş arkadaşlarınızla yaşanabilecek 
anlaşmazlıklar işlerin aksamasına vesile 
olabilir. Ay düğümlerinin burç değiştirmesi 
sebebiyle bir buçuk yıl boyunca eğitim ve yeni 
insanlarla bir arada yapabileceğiniz işlerin 
fırsatı, yolculuk ve taşınma ihtimalleri artacak.

With the new moon on January 2nd, the issue of 
relationships will be triggered. For 
single Virgos, love can knock on the 
door. For parents, new beginnings 
regarding their children may 
come to the fore. The tension 
you may experience with a 
friend around January 18th can 
be tiresome. In the second half of 
the month, the work environment and 
disagreements with your colleagues may cause 
disruption at work. Due to the lunar nodes 
changing signs, the opportunity for education 
and work you can do together with new people 
for a year and a half will increase, along with the 
probability of travel and a move.

VIRGO
2 Ocak yeniayı partner, evlilik, ortaklık ile alakalı 
konularda bir olay getirecek yaşamınıza. Ya bir 
başlangıç ya da bir nevi bir revizyon ihtiyacı 
olabilir. 18 Ocak civarında bu konunun size 
yansımalarını, yaptıklarınızın sonuçlarını 
görme fırsatı bulacaksınız. Ayın ikinci 
yarısında ödemeler konusu sizi zorlayacak. 
Ay düğümlerinin burç değiştirmesi sebebiyle 
bir buçuk yıl boyunca gireceğiniz sosyal 
ortamlardan elde edeceğiniz fayda artacak.

The new moon on January 2nd will bring an 
event in your life related to your partner, 
marriage, or partnership. There may be the 
need for a new start or some kind of revision. 
Around January 18th, you will have the 
opportunity to see the reflections of this issue 
on your life, and the results of your actions. 
In the second half of the month, the issue of 
payments will challenge you. Due to the lunar 
nodes changing their signs, the benefit you 
will gain from the social environments you will 
enter for one and a half years will increase.

YENGEÇ I CANCER

2 Ocak yeniayı ile birlikte günlük yaşamınızı ve 
rutinlerinizi değiştirecek bazı kararlar alabilirsiniz. 
Buna vesile olacak yeni görev ve sorumluluklar 
da gündeme gelebilir. 18 Ocak civarında biraz 
kendinize zaman ayırmanız ve dinlenmeniz 
gerekecek. Ayın ikinci yarısında eşiniz ve evliliğiniz 
ile alakalı konuşulması gereken meseleler masaya 
gelecek. Ay düğümlerinin burç değiştirmesi 
sebebiyle bir buçuk yıl boyunca mesleki alanda 
karşınıza bolca fırsat çıkacak. Özel yaşamınızdaki 
problemleri halletmeden bunların kapısı kolay 
açılmayacak.

With the new moon on January 2nd, you can take 
some decisions that will change your daily life and 
routines. New duties and responsibilities that will 
lead to this may also come to the fore. Around 
January 18th, you will need to take some down 
time for yourself and rest. In the second half of the 
month, the issues that need to be discussed about 
your spouse and marriage will be on the table. You 
will have plenty of opportunities in the professional 
arena for a year and a half due to the lunar nodes 
changing signs. Doors will not be opened easily, if 
the problems in your private life are not solved.

 LEO
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Pegasus’tan Haberler News

 

PEGASUS AIRLINES SETS ITS INTERIM CARBON EMISSIONS TARGET OF  
A REDUCTION BY 20% FOR 2030
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PE GASUS AIRLINE S SETS ITS INTERIM 
CARB ON EMIS SIONS TARGET OF A 
REDUC TION BY 20% FOR 2030

PEGASUS HAVA 
YOLLARI,  KARBON 

2030 YIL INA KADAR  
%20 AZALTMAYI  
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HABER / News

Esas Holding’in eğitimli genç işsizliğine çözüm modeli oluşturmak amacıyla sosyal yatırım birimi Esas Sosyal 
tarafından hayata geçirilen sosyal yatırım programları ödüllendirildi.

The social investment programs implemented by Esas Sosyal, the social investment unit of Esas Holding, in order to  
create a solution model for the unemployment of the educated youth, were rewarded.

Esas Holding sorumlu vatandaşlık değerini merhum Şevket Sabancı ve 
ailesinin topluma geri verme vizyonuyla birleştirerek gerçekleştirdiği 
sürdürülebilir ve ölçülebilir sosyal yatırımlar ile ülkemizin kalkınmasına 
katkı sağlıyor. Holding’in sosyal yatırım birimi olan Esas Sosyal,  gençlik 
ve istihdam alanına odaklanarak daha az bilinen devlet üniversitelerinden 
mezun gençlerin okuldan işe geçiş süreçlerinde karşılaştıkları fırsat 
eşitsizliklerine çözüm modelleri sunuyor. Esas Sosyal, 2016 yılında 
başlattığı Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı ve 2021 yılında 
başlayan Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı ile 
ülkemizin geleceği olarak gördüğü gençlerin gelişimine katkı sağlıyor.

Toplumsal sorunlara çözüm modelleri oluştururken çeşitlilik ve kapsayıcılık 
yaklaşımına her zaman önem verdiklerini belirten Esas Holding Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, “Gençlik ve istihdam 
alanında yaptığımız sosyal yatırımların sürdürülebilirlik konusunda 
ülkemizin en saygın ödüllerinden birini almasından dolayı çok mutluyuz. 
Esas Holding’in kurucusu rahmetli babam Şevket Sabancı’nın vizyonu 
ile kurduğumuz Esas Sosyal’in Programlarıyla yarattığı sosyal faydanın 
ödüllendirildiğini görmek, ülkemizin geleceği olan gençlere daha fazla 
fırsat vermek için bizi yüreklendirdi. Gençlerin umuda ihtiyacı var. 
Onlara fırsat verildiğinde neler başarabileceklerini gördük. Toplumsal 
sorunların tek bir kurum ya da kişinin gayreti ile çözülemeyeceğini, 
ancak kurumlar el ele verirse sürdürülebilir etkiler yaratılacağına 
inanıyoruz. Bu amaçla, 2 bin kişiyi aşan bir ekosistem oluşturduk. 
Bu ödül hepimizin… Başta Kurumsal Destekçilerimiz olmak üzere, 
ekosistemimizde yer alan ve Programlarımıza katkı sağlayan ayni 
destekçiler, mentorlar, mezunlar, STK yöneticileri, İK profesyonelleri ve 
eğitmenlere teşekkür ederim. Bu ödüle bizi layık gören Sürdürülebilir 
İş Akademisi’ne ve değerli jüri üyelerine de bizi motive ettikleri için 
müteşekkirim” dedi.

2016 yılında hayata geçirilen 
Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat 
Programı, daha az bilinen devlet 
üniversitelerinden mezun gençlere 
okuldan işe geçişlerinde fırsat eşitliği 
sunuyor. Altı yılda toplam 20.482 
başvuru alan Program, gençlere 
STK’larda 12 ay tam zamanlı ve maaşlı 
çalışma fırsatı ve İlk Fırsat Akademisi 
ile 21. yüzyıl becerilerini geliştirme 
olanağı sunuyor. Şevket Sabancı 
Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’ndan 
elde edilen geri bildirimlerle sorunun 
köklerine inmek amacıyla bir kez daha 
az bilinen devlet üniversitelerindeki 

ESAS HOLDING WON THE DIVERSITY AND INCLUSIVITY AWARD IN THE 8TH SUSTAINABLE  
BUSINESS AWARDS WITH ITS SOCIAL INVESTMENT PROGRAMS

Combining responsible citizenship value and the vision of the late 
Şevket Sabancı and his family to give back to society, Esas Holding 
contributes to the development of our country with sustainable 
and measurable social investments. With a focus on youth and 
employment, Esas Sosyal, the social investment unit of Esas 
Holding, offers solution models for the inequality of opportunity 
faced by young people who graduate from lesser-known state 
universities during their transition from school to work. Esas Sosyal 
contributes to the development of young people, whom it sees as the 
future of our country, with Şevket Sabancı First Chance Program 
launched in 2016 and Hayırlı Sabancı English Chance Program, 
launched in 2021.

Stating that they always attach importance to diversity and 
inclusion while creating solution models for social problems, 
Emine Sabancı Kamışlı, Esas Holding Vice Chairperson, said: “We 
are very happy that our social investments in the field of youth 
and employment received one of the most prestigious awards in 
our country in terms of sustainability. Seeing that Esas Sosyal, 
which we established with the vision of my late father Şevket 
Sabancı, the founder of Esas Holding, was rewarded for the social 
benefit created by its programs, encouraged us to provide more 
opportunities for the young people who are the future of our 
country. Young people need hope. We have seen what they can 
achieve when given the chance. We believe that social problems 
cannot be solved with the efforts of a single institution or person, 
but sustainable impact can be created when institutions work 
together. For this purpose, we have created an ecosystem of 
more than 2 thousand people. This award belongs to all of us… 
I would like to thank our Corporate Sponsors, as well as in-kind 
supporters, mentors, alumni, NGO managers, HR professionals 
and trainers who take part in our ecosystem and contribute to 
our Programs. I would also like to appreciate the Sustainability 
Academy, which deemed us worthy of this award, and the valuable 
members of the jury for motivating us.”

Launched in 2016, Şevket Sabancı First Chance Program offers 
equal opportunities to young people who graduated from lesser-
known state universities, in transitioning from school to work. The 
program, which received a total of 20,482 applications in six years, 
offers young people the opportunity to work full-time with wages 
for 12 months in NGOs, and the opportunity to develop 21st century 
skills with the First Chance Academy. Upon the feedback obtained 
from the Şevket Sabancı First Chance Program, in an attempt to 
get down to the root of the problem, Esas Sosyal, aimed to reach 
the graduates of lesser-known state universities to eliminate the 

Emine Sabancı Kamışlı
Esas Holding Yönetim  

Kurulu Başkan Vekili
Esas Holding Vice Chairperson



English proficiency barrier that stands in their way during their job 
search process before graduation and in 2021 launched the Hayırlı 
Sabancı English Chance Program. Having supported hundreds of 
young people since its establishment and acting with the mission 
of “A Chance for Youth, An Investment in the Future”, Esas Sosyal 
continues its work while raising awareness on this important issue.

öğrencilere ulaşarak mezuniyet öncesi iş arama süreçlerinde önlerine 
çıkan İngilizce yetkinlik engelini ortadan kaldırmayı hedefleyen Esas Sosyal; 
2021 yılında da Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı’nı 
hayata geçirdi. Kuruluşundan bu yana yüzlerce gence destek olan ve 
“Gençlere Fırsat, Geleceğe Yatırım” misyonuyla hareket eden Esas Sosyal, 
bu önemli konuda farkındalık yaratarak çalışmalarına devam ediyor.
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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



Ocak / January  2022 _ PEGASUS    71

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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...

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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