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

Genel Müdürü
Pegasus Airlines CEO

YENİ HATLAR
Değerli Misafirlerimiz,

Şubat ayına yeni hat haberleriyle başlıyoruz. Pegasus Hava Yolları 
olarak, İstanbul Sabiha Gökçen’den gerçekleşen yurt içi ve yurt 
dışı seferlerimize ek olarak; İzmir, Ankara ve Antalya’dan da 
direkt uçuşlarımızın sayısını artırmaya devam ediyoruz. Ocak 
ayında başlayan İzmir-Van seferlerimizden sonra, Şubat ayında 
da Ankara’dan Diyarbakır, Van ve Trabzon’a direkt uçuşlarımızı 
başlatıyoruz. En yeni hattımız olan Moldova’nın başkenti Kişinev’e 
Antalya’dan direkt uçuşlarımız ise Nisan ayından itibaren 
gerçekleşecek. Her geçen gün uçuş noktalarımızı artırmaya ve siz 
değerli misafirlerimizi seyahat etmek istediğiniz destinasyonlara 
ulaştırmaya devam edeceğiz.

Uçak İçi Eğlence Sistemimizi Denediniz mi?
Uçak içi eğlence sistemimiz Fly & Watch ile misafirlerimizin 
uçuş deneyimleri sırasında da keyifli zaman geçirmelerini 
hedefliyoruz. Flypgs.com Magazine’in güncel sayılarının da yer 
aldığı platforma uçuşunuz sırasında kendi tablet, akıllı telefon 
veya bilgisayar ekranlarınız aracılığıyla bağlanarak çok sayıda 
film, dizi, müzik, oyun, seyahat rehberi, dergi içeriğine ulaşmanız 
mümkün. 

Esas Sosyal’den Gençlere İngilizce  
Eğitim Desteği
Esas Holding’in sosyal yatırım birimi olan Esas Sosyal’in “İlk 
Fırsat” Programı’nın kurumsal destekçilerinden biri olmaktan 
gurur duyduğumuzdan daha önceki sayılarımızda da bahsetmiştim. 
Esas Sosyal şimdi de gençlere fırsat eşitliği sağlamak için 
geliştirdiği yeni programı “İngilizce Fırsatım”ı başlattı. Sayın 
Hayırlı Sabancı’nın desteğiyle hayata geçirilen bu program, 
özellikle az bilinen devlet üniversitelerinde okuyan gençlerin 
okuldan işe geçişlerini desteklemek amacıyla 12 ay boyunca 3 
kur, online canlı sınıflarda İngilizce eğitim desteği veren yenilikçi 
bir program. Projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkesi 
yürekten kutluyorum. Programla ilgili detaylı bilgiye dergimizin 
ilerleyen sayfalarında ulaşabilirsiniz.

Adım Adım Türkiye
Kapadokya, Amasya ve Mardin; güzel ülkemizin üç güzel 
turistik noktasını keşfe çıkmaya hazır mısınız? Kültürel ve tarihi 
zenginlikleri, leziz yemekleri ve daha birçok özelliğiyle birbirinden 
eşsiz olan üç bölgemizi bu sayımızda daha yakından tanıyabilirsiniz.

Emniyetli, sağlıklı ve iyi uçuşlar dilerim.

NEW ROUTES
Dear Guests,

As we move into February, we begin with the news of our new routes. 
In addition to our Pegasus Airlines domestic and international 
flights operating from Istanbul Sabiha Gökçen Airport; we have 
been continuing to increase the number of our direct flights from 
Izmir, Ankara and Antalya. After launching direct flights between 
Izmir and Van in Turkey in January, we will begin direct flights from 
Ankara to Diyarbakır, Van and Trabzon in Turkey from February. 
Most recently, we have also launched our newest route, with direct 
flights from Antalya to Moldova’s capital, Chișinău, starting in April. 
As we continue growing our flight network, we will keep flying you, 
our valued guests, to your chosen destinations. 

Have You Tried Our In-Flight  
Entertainment System? 
Our in-flight entertainment system, Fly & Watch, is available for our 
guests, with the aim of providing an enjoyable time on-board.  You 
can connect to the platform via your own tablet, smart phone or 
laptop screens to enjoy an array of entertainment, from the Flypgs.
com Magazine’s latest issues to a huge range of films, TV, music, 
games, travel guides and magazine content.   

Supporting Young People Learning  
English with Esas Social
As I have mentioned in previous issues, we are proud to be one of the 
corporate supporters of the “First Chance” program of Esas Social, 
the social investment department of Esas Holding. Esas Social has 
now launched a new program, “My English Chance”, which has been 
developed to provide more equal opportunities for young people. 
This innovative program, which came into being with the support 
of Mrs. Hayırlı Sabancı, provides students, primarily those from less 
well-known state universities, with three levels of English educational 
support in online live classes for 12 months to support their transition 
from school to work. I would like to sincerely congratulate everyone 
who has been a part of bringing this project to life. You can find more 
detailed information about the project later in the magazine.  

Turkey, Step by Step…
Cappadocia, Amasya and Mardin; are you ready to discover more 
of Turkey’s three touristic spots? In this issue, you can explore 
our three unique regions, with their cultural and historic riches, 
delicious cuisine and lots more special qualities to discover.  

Wishing you a safe, healthy and pleasant flight.
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0850 250 02 24

 - GERMANY TICKET LINE  069120063505
 - UK TICKET LINE  03333003500   

 - UK  0170060140
 - ITALY  0645226934   

 - SPAIN TICKET LINE  9 11123877 
- NETHERLANDS  0 202626924

- NORWAY  21959265
- DENMARK  78774491

- SWEDEN  0 840308782
- UNITED ARAB EMIRATES 043578128

- LEBANON 01369869
- SWITZERLAND TICKET LINE 0445510018

- UKRAINE TICKET LINE 0800505510
- GEORGIA TICKET LINE 0322400040

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

- AUSTRIA TICKET LINE 012675322
 - ISRAEL TICKET LINE  037208299  

- KUWAIT TICKET LINE  22447709  
- BAHRAIN TICKET LINE  17212033 

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

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

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

  OUR AGENTS  

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

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

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

 - KUWAIT  00 965 22447709
 - BAHRAIN  00973-38817488

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

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

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

IF WATER RUNS OUT, ALL WILL BE DRIED UP 

Pandemi Döneminde Ekolojik Küratörlük 

Ecological Curatorship During the Pandemic
The Best Photograph in Photocup

Fotoğraf/Photograp: Jari Peltomaeki
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TREND / Hotwire

peramuzesi.org.tr

ECOLOGICAL CURATORSHIP 
DURING THE PANDEMIC  
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TREND / Hotwire
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TREND / Hotwire

kultur.beykozkundura.com

THERE IS AN ANDROID ON STAGE!  

Stefan Kaegi
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TREND / Hotwire

photocup.com

THE BE ST PHOTO GRAPH 
IN PHOTO CUP!

Fotoğraflar/Photographs: Nazım Tetik

Fotoğraf/Photograph: Hasan Hüseyin Birlik

Fotoğraf/Photograph: Tuna Akçay
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TREND / Hotwire

 

THE FE STIVAL DEDICATED TO 
YOUNG DIREC TORS  
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TREND / Hotwire

  

wwf.org.tr

  

 

 

SAYILARLA SU KITLIĞI RİSKİ   
•  Türkiye’de tatlı suyun %73’ü tarımda kullanılıyor.  Damla sulama 

yöntemi ile ortalama %50 su tasarrufu sağlanabilir ve her yıl toplam 
16 milyar metreküp su tasarrufu yapılabilir.    

• Tarımda damla sulamaya geçilmesiyle yapılacak yıllık tasarruf 
kapsamında Türkiye’nin yaklaşık 3 yıllık evsel su tüketimi karşılanabilir.     

• Ülkemizde bireylerin yıllık su ayak izi, dünya ortalamasının %43 
üzerinde.    

• Türkiye’de şu an kişi başına düşen su miktarı 1.400 m3/yıl. 2030 
yılında bu miktarın 1.120 m³/yıl olacağı hesaplanıyor.  

WATER SHORTAGE RISK IN NUMBERS   
•  73% of the fresh water in Turkey is used for agriculture. An average 

of 50% water can be saved with the drip irrigation method and this would 
lead to a saving that totals up to 16 billion m3 of water every year.       

•  3 years’ domestic water consumption can be met within 
the annual water savings to be attained by utilising drip irrigation method.      

• The annual water footprint of individuals in our country is 43% above the 
world average.      

• The water supply per capita in Turkey is 1400 m³/year. In 2030, it is 
estimated to be 1120 m³/year.   

IF WATER RUNS OUT,  
ALL WILL BE DRIED UP  
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TREND / Hotwire

The Years, Months, Days
 

 

 
 

 
 

 

THE BEST TRANSLATION OF 2020: THE DAYS MONTHS YEARS

Fotoğraf/Photograph: Onur Coşkun

Enstitü 
Yeşil Yol, Hayvan Mezarlığı, O ve Yabancı da 
dahil pek çok kitabıyla okurların gönlünde 

taht kuran Stephen King’in Goodreads 
Awards 2019 “En İyi Korku Kitabı” ödülünü 

alan yeni kitabı Enstitü, üzerlerinde deneyler 
yapılıp sonrasında acımasızca ortadan 

kaldırılmak üzere ailelerinden koparılarak 
gizli bir yere hapsedilen, telekinezi, telepati 

gibi özel yeteneklere sahip bir grup çocuğun 
hikâyesini anlatıyor. “Korkuyu yaratma, 
onu yok et!” temasını son yıllarda daha 

fazla vurgulayan King, bu romanı için “Zayıf 
insanların güçlü olabildiklerini yazmak 

istedim” diyor. Kitap, Doğanay Banu Pinter 
tarafından Türkçeye çevrildi.

altinkitaplar.com.tr 

The Institute   
Stephen King is enshrined in the hearts  

of many readers with his books including  
The Green Mile, Pet Sematary, It and  

The Outsider. His new book The Institute, 
which got the “Best Horror Book” Goodreads 

Awards 2019, tells the story of a group 
of children with supernatural abilities like 

telekinesis and telepathy incarcerated in a 
secret place after they were separated  
from their families to be exterminated  

ruthlessly following the experiments carried 
out on them. Emphasising, the “Do not 
create fear, dispel it!” theme in the last 

years, King says for this novel, “I wanted 
to write about how weak people can be 

strong”. The book is translated into Turkish 
by Doğanay Banu Pinter. 

Enstitü

_ 
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TREND / Hotwire

 The Independent 

ithaki.com.tr 

The Independent

  

THE GREAT WAR FOR CIVILISATION:  
THE CONQUEST OF THE MIDDLE EAST  

 

20. yüzyılın başında Walter Shaw Sparrow 
tarafından yayıma hazırlanan ve ilk olarak 

1905’te İngiltere’de basılan bu kitap, 1400’lü 
yıllardan yazarın kendi dönemine dek, yaşayan 

bütün kadın ressamları bir araya getirmeyi, 
onların isimlerini duyurmayı amaçlıyordu. 

İtalya, İngiltere, Fransa, İspanya, ABD, Belçika, 
Hollanda, Almanya, Finlandiya, Rusya, İsviçre 

ve Avusturya da dahil farklı ülkelerin kadın 
ressamlarını tanıtan metin, birçoğumuzun 
bugün bile adını duymadığı 300 sanatçıyı 
sayfalarına taşımış olması açısından son 

derece kıymetli. Kitap, Meltem Yılmaz 
tarafından Türkçeye çevrildi.   
twitter.com/holdenkitap

Women Painters of the World  
This book which was prepared for publication 

at the onset of the 20th century by Walter 
Shaw Sparrow and was first printed in 

the U.K. in 1905, aimed to bring together 
all the women painters of the world that 

lived from 1400 to the day the author lived 
in and to make their names known. The 

text which introduces the women painters 
from Italy, U.K., France, Spain, U.S.A, 

Belgium, Netherlands, Germany, Finland, 
Russia, Switzerland and Austria, is quite 

valuable in the sense that it features on its 
pages 300 artists many of us have not heard 
of even today. The book was translated into 

Turkish by Meltem Yılmaz.   

Fotoğraf/Photograph: Getty Images
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Ickabog
Ickabog

ICKA B O G

Ickabog

Ickabog

kitap.ykykultur.com.tr  

Ödüllü çizer Liniers’in, okuyucuları kendi resimli 
kitaplarını yazmaya heveslendirecek, eğlenceli 
ve ilham verici bu çizgi romanında hayal gücü 
kanatlanıyor. Esinetta, kedisi Fellini ve önünde 
boya kalemleri, ilk kitabını yazıp resimlemeye 

hazır. O çizdikçe biz de onunla birlikte bir 
hikâyenin doğuşuna tanıklık ediyoruz. Kitabın 

çevirisi Emre Ülgen Dal’a ait.
domingo.com.tr

Written and Drawn  
by Henrietta  

In this entertaining and inspiring picture book of 
the awarded illustrator Liniers, which gives  
inspiration to readers to prepare their own  

picture books, imagination takes flight.  
Henrietta is ready to write and picture her first 

book with her cat Fellini and coloured pencils by 
her side. As she draws we bear witness to the 
birth of a story with her. The book is translated 

by Emre Ülgen Dal.  

_ 
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TREND / Hotwire

Maya

Maya

tudem.com  

 

Herkesin kör olmamak için gözlük 
taktığı bir kasabada yaşamayı kim 

ister? Peki, kim sürekli temiz, düzenli ve 
kusursuz derecede uslu olmayı seçer? 

Bunda eğlence nerede? Tam da bu 
yüzden, Violet mükemmelden başka bir 

şeyin olmadığı bu kasabaya taşınmayı hiç 
istemedi. Ve her şeyin harika göründüğü 

bu yerde tuhaf işler döndüğünü kısa 
sürede anladı. Şimdi iş buranın sırrını 

çözmeye kaldı! İllüstratör ve çocuk yazarı 
Helena Duggan’ın 10 yaş üstü gruba uygun 
kitabı, özellikle Roald Dahl, Neil Gaiman ve 
Tim Burton sevenler için ilginç bir macera.  

doganegmont.com.tr  

A Place Called Perfect      
Who wants to live in a town where 

everyone has to wear glasses to stop 
them from going blind? And who wants to 
be neat and tidy and perfectly behaved all 
the time? Where’s the fun in that? That 

is exactly why, Violet had never wanted to 
move into this town which had nothing 

less than perfect. But she quickly 
discovers there’s something weird going 
on. Now it’s time to solve the mystery of 
this place! Illustrator and children’s book 
author Helena Duggan’s book aimed at 
children over 10, is an interesting read 

especially for those who love Roald Dahl, 
Neil Gaiman and Tim Burton.  
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THE GUE S T S  OF  
B O RUSA N  P HIL ARMONIC  

DasDas tiyatro oyunlarını çevrimiçi olarak 
izleyicilere sunmaya devam ederken minik 

tiyatroseverleri de unutmuyor. Alper Baytekin’in 
tasarlayıp yönettiği, Bağış Angigün ve Merve 
Tokgöz’ün oynadığı “Astro Ay’a Tırmanıyor” 
21 Şubat’ta DasDas Online’da izleyicilerle 

buluşuyor. En büyük hayali astronot olup uzaya 
gitmek olan Bağış’ın dostu Astro ile çıktığı 
eğlenceli yolculuğu konu alan oyunda bu 

macera dolu yolculuk miniklere de benzersiz 
hayaller kurduruyor.
dasdasonline.com

Astro Climbs Up to the Moon  
While DasDas continues to present 

its theatre plays online to the audience, it does 
not forget the little theatre lovers. Designed and 

directed by Alper Baytekin, and starring  
Bağış Angigün and Merve Tokgöz, “Astro Climbs 
Up to the Moon” is presented to the audience 
on 21 February at DasDas Online. In this play 

which is about the fun trip Bağış, a little boy who 
wants to be an astronaut and go to outer space, 
embarks on with his friend Astro, the adventure 

packed journey evokes the fertile  
imagination of  little ones.  

_ 
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Oyunda Kal Derneği nasıl 
kuruldu? 
Pandemi ile birlikte herkes 
gibi ben de “Hayatını nasıl ve 
hangi amaç uğruna yaşamayı 
seçiyorsun” sorusunu kendime 
sordum ve hoşgörülü, iş birlikçi, 
doğaya ve insana saygılı, 
nezaket dolu, üreten bir toplum 
olma özlemimiz için bir adım 
atmak istedim. Ben PCC ünvanlı 
profesyonel koç olarak yaklaşık 
altı senedir yetişkinlerle çalışıyordum. Ve yönümü gençlere 
dönmeye karar verdim. Altı üniversite son sınıf öğrencisiyle 
yola çıktık. Derneğimizde üç nesil bir aradayız ve her nesil 
kendi güçlü yanlarıyla derneği besliyor. 
Dernek olarak neyi hedefliyorsunuz? 
Oyunda Kal Derneği, ülkemizdeki genç bireylerin 
potansiyellerini fark etmesi, hayallerini gerçekleştirmesi, 
kendilerini kişisel olarak geliştirebilmesi yönünde fayda 
sağlamak ve bu konularda çalışmalar yapan kişi ve 
kuruluşlara destek vermek amacıyla kuruldu. Küçükken 
oynadığımız oyunlarla eğlenerek, keşfederek, merak ederek 
nasıl hayata hazırlandıysak Oyunda Kal Derneği çatısı 
altında da yeniden bu ruhla 18-30 yaş arasındaki gençlere 
alan açmayı hedefledik.
Bugüne dek hangi aktiviteleri hayata geçirdiniz? 
21 Aralık’tan beri iki farklı proje yürütüyoruz. “Yolculuk 
Oyunu” ve her ay yenilenen “Oyun Takvimi”. Yolculuk 
Oyunu’na İstanbul ve İzmir’den 30 genç oyun arkadaşıyla 
başladık. Şu an itibarıyla beşinci haftasını geride 
bıraktığımızı düşünürsek farkındalık, değişim ve hatta bazı 
alanlarda dönüşümler başladı. Oyun Takvimi’nde ise çok 
farklı genç kitlelere ulaşmaya başladık. Aldığımız en güzel 
geri bildirim gençlerin bizden farklı oyunlar talep etmeye ve 
ihtiyaçlarıyla ilgili bağ kurmaya başlamış olması. 
Yeni projelerinizden de bahseder misiniz? 
Gençlerimizin kendini ait hissedeceği ve sorumluluk 
almasını sağlayacak işler yapmasına fırsat tanıyan bir 
yapımız var. Gençlerin istediği şeyin mutfağında da olmasını 
sağlayacak imkanları olan bir derneğiz. Nesillerin iş birliği 
içinde birbirini desteklediği bir süreç işlesin istiyoruz. 
Kendini tanımak ve geliştirmek isteyen, geleceğini inşa 
etmeye hazır her genç için… 
oyundakaldernegi.org

How did you establish Oyunda Kal Derneği?   
With the pandemic, like everyone else I posed the question of “How and for what 
purpose do you prefer to lead your life?” and I wanted to take a step towards our 
dream of having a more tolerant, collaborative, civil and productive society that is 
more respectful towards nature and human beings. As a certified professional 
coach, I’ve been working with adults for the last six years. I decided work 
with young people. We started out with six senior university students. We are all 
together in our society, three different generations, and each generation feeds the 
society with their strengths.   
What’s your aim as a society?   
Oyunda Kal Derneği was established with the aim to provide an advantage to 
young individuals in Turkey; to raise their awareness about their potentials, to 
help them develop themselves, and make their dreams come true, and to assist 
the people and organisations which support this cause. Consider how we prepared 
for life when we were small by having fun, exploring and growing curious. With 
that same spirit, we aim to give room to young people aged 18-30 under the roof 
of Oyunda Kal Derneği.  
Which activities did you initiate until this date?   
We’ve been running two projects since 21 December. “Journey Game” and 
the “Game Calendar” which is updated every month. We started out the “Journey 
Game” with 30 young play mates from Istanbul and Izmir. Considering we 
have left behind five weeks as of now, we can see a rise in awareness, change 
and even transformation in some areas. On the other hand, with the Game 
Calendar, we started to reach a whole different set of young people. One of 
the best feedbacks we get, is that some of the young people demand different 
games and they start to associate the games with their needs.   
Can you talk about your new projects?   
Our structure allows the young people to feel a sense of belonging and undertake  
work that requires responsibility. We are a society which has the means to 
keep the young people in the kitchen of the things they want to do. We want to 
see generations working together hand in hand. We are here for every young 
person, who wants to know and develop themselves, ready to build their future…   

  RÖPORTAJ / INTERVIEW: FATİH AÇA  

“Geleceği bilinebilir kılmak mümkün!” Bu motta ile yola 
çıkan Oyunda Kal Derneği, oyunun içinde eğlenerek 
keşfederek, üreterek hayata farklı bakmayı amaçlıyor. 
Projeyi derneğin yönetim kurulu başkanı Ece Çiftçi 
Sarıcıklı ile konuştuk. 

“It is possible to make the future known!” Oyunda Kal Derneği (Stay in the Game 
Society), which started off with this motta, aims to provide a different outlook 
on life through fun, exploration and production in the game. We talked about 
the project with Ece Çiftçi Sarıcıklı, the Chair of the Board.   

STAY IN THE GAME TO  
EXPL ORE NEW WAYS

Ece Çiftçi Sarıcıklı

OYUNDA KAL 
DERNEĞİ
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TREND / Hotwire

WHICH ONE IS YOUR CIT Y?

Friends 
of Empedocles

Paris’te düzinelerce önemli müze vardır ki bunların 
arasında başı Louvre çeker. Buraya her kim adımını 
atacaksa mutlaka bir hedefi olmalı çünkü sayısız 
başyapıtla dolu devasa bir yer. Unutmayın ki Paris’in 
kendisi de sokaklarında aylak aylak dolaşarak ziyaret 
edebileceğiniz bir açık hava müzesidir. 

Paris has dozens of important museums, foremost 
among them is the Louvre. Whoever enters it needs 
to have a precise purpose, because it is huge, with 
countless masterpieces. One also needs to keep in mind 
that Paris itself is an open air museum, which could be 
visited just by roaming the streets.

Paris hem Fransız hem de yabancı mutfakların 
restoranları ile ünlüdür. Unutulmaz bir yemek 
yiyebileceğiniz pek çok yerden biri, ismini Jacques Louis 
David tarafından resmedilen portresi Louvre’un en 
çok ziyaretçi çeken başyapıtlarından olan ünlü Fransız 
sosyelitinden alan, 7. bölgedeki Le Récamier’dir. 

Paris is renowned for its restaurants, both French and 
foreign. One of the many places where one could enjoy 
an unforgettable meal is Le Récamier, in the  
7th arrondissement, which bears the name of a famous 
French socialite whose portrait, painted by Jacques 
Louis David, is one of the most visited masterpieces  
of the Louvre.

[ A M I N  M A A L O U F  -  PA R İ S ]

  HAZIRLAYAN / COMPILED BY: HANDE ÇETİN ONGUN  

lerecamier.com
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[ A L P E R  K U L ]

 

“EVERY PROBLEM WE FACE IS A CHANCE TO  
GET TO KNOW OURSELVES”

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: FATİH AÇA

Oyunculuk, senaristlik dizi ve film müzikleri derken şimdi de yazarlık... 
Birbiriyle bağlantılı olsa da farklı alanlarda üretimler yapıyorsunuz. 
Genellikle nerelerden besleniyorsunuz? 

Kitabın yazım süreci nasıl şekillendi? 

Acting, screenwriting, film scores and now writing... Even though they are 
interconnected you are producing in different areas. What feeds you in 
general?   

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

PORTRE / Portrait
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How did the writing process of the book go?   

PORTRE / Portrait
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Kitabın kahramanı bizlerden biri ve fantastik 
diyebileceğimiz olayların ardından kendi benliğini, özünü 
buluyor. Sizin kişisel hikâyenizde “kendi benliğinizi 
bulduğunuz” süreçler, kırılma noktaları oldu mu? 
Belki de kitabı yazarken kendinize dair yeni bir şeyler 
keşfetmişsinizdir…

Romanda geçen “vadi”yi ütopik olarak düşünürsek, 
dışarısını, yani hepimizin içinde bulunduğu gerçek dünyayı 
“distopya” olarak mı görüyorsunuz? Öyle ise distopik bir 
dünyada hayatta kalmak zor değil mi? Siz bununla nasıl 
başa çıkabiliyorsunuz?  

The protagonist of the book is one of us, and after events  
that we can call fantastic he discovers his own self. Did you  
have breaking points, periods in which “you discovered  
your self” in your personal story? You may have discovered 
some new things about yourself when writing the book…  

 

 FOTOĞRAF/ PHOTOGRAPH: MEHMET TURGUT

“
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PORTRE / Portrait

Kitabı pandemi öncesinde kurguladığınızı 
belirttiniz ama bugünün dünyasında olduğu 
gibi hikâyenizin ortasında da salgın ve salgınla 
mücadele belirleyici bir rol oynuyor. Siz pandemiye 
nasıl yaklaşıyorsunuz? Hayata bakışınızı etkiledi 
mi? 

Kitabın kurgusu fantastik bir film senaryosunu 
andırıyor. Dışarıdakiler’i senaryolaştırmayı ve 
beyazperdeye aktarmayı düşünüyor musunuz? 

Yeni projeleriniz olacak mı önümüzdeki günlerde?  
 

If we think of the “valley”, which acts as the backdrop of the 
novel, as utopic do you regard what’s outside, that is to say the 
real world we all live in as a “dystopia”? If so isn’t it difficult to 
survive in a dystopic world? How do you cope with that?    

You have said that you wrote the plot of the story before the  
pandemic but an epidemic and fighting that epidemic plays 
a great role in the story, as is the case today. How do you 
approach the pandemic? Did it influence your outlook on life?   

 
 

 
 

 

 
 

 

 

The plot of the novel reminds one of a fantastic movie script.  
Are you thinking of writing a screenplay of the “Outsiders”  
and putting it on the silver screen?   

Do you plan on new projects in the days ahead?    
Mahalleden  

Kitabınızı okuduktan 
sonra seyahat etme fırsatı 

bulduğunuzda bunu doğaya 
kaçarak değerlendirdiğinizi 
tahmin ediyorum. Ama belki 
de farklı şehirleri, kültürleri 

tanımak önceliğinizdir… 
Evlenmeden önce çok seyahat 

ederdim. Şimdi evde olmayı 
daha çok seviyorum. Ama 

tahmininiz doğru. Şehirlerden 
ziyade, yeni dağlar, ovalar 

keşfetmek geçiyor aklımdan 
hep. Bir şehre iş için dahi gitsem 

mutlaka bir fırsat yaratıp o 
şehrin esnafının, zanaatkârının, 
fotoğrafını çekmeyi seviyorum. 
Yurt dışında And Dağları’na dair 
bir hayalim var. Patagonya’dan 
kuzeye doğru çıkasım var. Yurt 

içinde ise Anadolu’nun herhangi 
bir yerine iki günlük kaçamak 

yapmak da harika olur. Mardin, 
Artvin, Nevşehir, Toroslar ya da 
Kuzey Ege. Hepsi de güzel olur. 

BACK TO THE 
NATURE

After reading your book, I 
presumed that you go to the 

heart of nature when you 
get the chance to travel. But 
maybe your primary focus is 

getting to know different cities 
and cultures…   

I travelled a lot before I got 
married. Now, I like being at 
home more. But your guess 
is right. I think of exploring 
new mountains and plains 

instead of visiting cities. Even 
though I visit a city for work, I 

try to make time to photograph 
the merchants and craftsmen 
of a city. When you say what 

about abroad, I have a dream 
about the Andes. I just want 
to travel from Patagonia to 

the North. And in Turkey, a two 
days’ escapade to anywhere 

in Anatolia would be wonderful. 
Mardin, Artvin, Nevşehir, 

Tauruses or the North 
Aegean. All would be well. 
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Seyahat travel
TRAVEL NOTES FROM TURKEY AND THE WORLD

ÜÇ ROTA, ÜÇ FARKLI ANADOLU

THREE DESTINATIONS, THREE DIFFERENT ASPECTS OF ANATOLIA

Her Mevsim Güzel: Antalya  
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Anadolu
 

 

THREE DESTINATIONS, 
THREE DIFFERENT 
ASPECTS OF ANATOLIA  
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Uçhisar ya da Ortahisar Kalesi’nden bembeyaz vadileri seyre 
dalmak, balonla semaya yükselirken gökyüzünde Erciyes’in 
görkemine daha yakından tanık olmak ya da beyaz örtünün 
örttüğü Göreme ve Ürgüp’ü baştan başa adımlamak… 

Bir kış vakti Kapadokya’daysanız her zamankinden daha 
büyüleyici manzaralarla karşılaşacağınızı söylemek 
mümkün. Burada, her şey derin bir uykudayken gece 
durmaksızın yağan kar, sabahları daha da masalsı 
yapmaya yetiyor. Havada uçuşan balonlar ile karlar altındaki 
peribacaları ve derin vadiler, ziyaretçilerine kendisini bir 
rüyada hissettiriyor. 

Bu mevsimde Kapadokya’da yavaşlayabilir ve zamanın 
ritmine ayak uydurabilirsiniz. En az dışarısı kadar davetkâr 
olan kale otelleri, ateşin başında ısınmak, etrafı izlemek 
ya da lezzetli tatlarla buluşmak için birebir. Dışarısı ise 
her mevsimde olduğu gibi pek çok seçenek sunuyor. 
Kapadokya’nın hazineleri Zelve ve Göreme Açık Hava 
Müzeleri, Kaymaklı ve Derinkuyu yeraltı şehirleri, Devrent ve 
Paşabağ’ın kışın da ziyaret edilebildiğini hatırlatalım. 

Gazing off into the snow white valleys from Uçhisar or  
Ortahisar Castle, witnessing the glory of Erciyes up close as 
you ascend to the sky with hot air balloons or pacing out the 
length and breadth of snow covered Göreme and Urgup…   

If you are in Cappadocia on a winter day, it is possible to say 
you will be encountering a more fascinating vista than  
ever. Here, the snow that falls when everyone is fast asleep,  
is enough to make mornings like a fairy tale. The hot air  
balloons gliding on air, and the fairy chimneys and deep 
valleys covered in snow, make you feel as if you are in a 
dream.   

In this season, you can slow down in Cappadocia and keep 
pace with the rhythm of time. The castle hotels which are  
as inviting as what’s outside are just the right place to warm  
up by the fire, watch your surroundings or try delicious  
desserts. And the outside presents a lot of options as it 
does in all seasons. Let us remind you that Cappadocia’s 
treasures Zelve and Göreme Outdoor Museums, Kaymaklı 
and Derinkuyu underground cities, Devrent and Paşabağ can 
be visited in winter too.   

UNDER SNOW   
CAPPADOCIA  

KARLAR ALTINDA
KAPADOKYA1

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
KAYSERİ’ye haftanın HER günü her şey dâhil 
134,99 TL’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to KAYSERİ from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights;  
all-inclusive prices start at 134,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

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

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

3000 
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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Ünlü coğrafyacı Strabon, memleketi Amasya için “Her ne kadar şimdi 
bir eyalet ise de Amaseia (Amasya) bir zamanlar krallara aitti” der.  
Strabon’un sözlerini ise Amasya Kalesi etekleri doğrular. Kalker kayalara 
oyularak yapılan ve ancak birkaçının günümüze ulaşabildiği Kral 
Kaya Mezarları, bu güzel Anadolu şehrindeki görkemli miraslardan biri. 
Pontus krallarından Romalılar’a, Danişmentliler’den Selçuklular’a,  
Moğollar’dan Osmanlılar’a uzanan tarihiyle Amasya krallar kadar 
şehzadelerin de şehriydi. Osmanlı şehzadelerinin idarî tecrübe 
kazanması için gönderildiği Amasya, bu kimliği nedeniyle birbirinden 
güzel tarihi yapılara ev sahipliği yapıyor. Asırlık medrese, cami, türbe 
ve konaklar, şehrin görülmeyi bekleyen hazineleri arasında. Şamlar 
Camii, Burmalı Minare Camii, II. Bayezid Camii, Mehmet Paşa Camii, 
Gök Medrese Camii, Amasya’ya tarihi kimliğini kazandıran ünlü yapılar 
arasında. 

Ortasından Yeşilırmak’ın geçtiği, iki tarafı yüksek kayalıklarla çevrili dar 
bir vadide kurulan Amasya’da, Harşena Dağı üzerinde yer alan Amasya 
Kalesi’ni (Harşena Kalesi) de ziyaret edebilirsiniz. İlhanlı döneminden 
günümüze ulaşan tek eser olan Sabuncuoğlu Tıp ve Cerrahi Tarihi Müzesi 
ile Amasya Arkeoloji Müzesi de şehrin diğer önemli yapıları arasında. 

For his homeland, the famous geographer Strabo says “…Even though it 
is a canton now, Amaseia (Amasya) once used to belong to kings”. And 
the slopes of the Amasya Fortress verify the words of Strabo. The Kings’  
Rock Tombs which were made by carving limestone rocks, only some of  
which made it to our day, are one of the most glorious heritages in this  
beautiful Anatolian city. With its history dating back from the Pontus  
kings to the Romans, Danishmendids to the Seljuk and Mongolians to 
the Ottomans, Amasya was not only the city of kings but also of sultans’ 
sons. Amasya, to which the Ottoman Sultans’ sons were sent to gain 
administrative experience, hosts beautiful historical structures for that 
reason. Centennial madrasas, mosques, mausoleums and mansions are 
among the treasures of the city which wait to be seen. Şamlar Mosque, 
Burmalı Minaret Mosque, Bayezid II Mosque, Mehmet Pasha Mosque,  
and Gök Madrasa Mosque are among the famous structures which gave  
Amasya its historical identity.   

Amasya is setup in a narrow valley surrounded by steep rocks on both  
sides and Yeşilırmak running through it.  You can visit the Amasya Castle  
(The Harşena Castle) located on Mount Harşena. The sole structure that 
made it to our day from the Ilkhanid period, Sabuncuoğlu Medicine and 
Surgery History Museum and Amasya Archaeology Museum are among 
the other important structures in the city.   

THE PEARL OF ANATOLIA  
AMASYAAMASYA2

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
AMASYA’ya haftanın ÜÇ günü her şey dâhil 
189,99 TL’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to AMASYA from İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport with Pegasus’ THREE days a week flights;  
all-inclusive prices start at 189,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan AMASYA’ya 
vergi ve ek ücretler hariç 
4000 BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

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

4000 
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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Evliya Çelebi’nin Seyehatnâme’sinde “Tarif etmekte lisan kısa, kalem kırıktır” 
dediği, Mazı Dağı’na sırtını yaslayan kimi küçük kimi büyük taş binalar… Kente 
tepeden bakan kadim Mardin Kalesi bir görünüp bir kaybolurken, her sokak, 
her taş ev size Mezopotamya’nın asırlık hikâyesini fısıldar. 

İki kişinin yan yana yürümekte zorlanacağı daracık sokaklarda ilerlerken eski 
kentin tam da ortasında Mardin’in en eski ve büyük camisi, Ulu Cami karşılar 
sizi. En büyük dini mekânın merkezde yer aldığı bütün tarihi kentler gibi, 
Mardin’de de hayat Ulu Cami etrafında şekillenmiş. Ulu Cami’nin arkasında 
kalan ana cadde üzerindeki Kayseriye Çarşısı ile hemen yakınında yer alan 
Revaklı Çarşı, asırlardır kentin günlük hayatına ev sahipliği yapıyor. Buralarda 
gözleriniz el işlerine, kulaklarınız yüzyıllardır süren günlük hayatın sesine, 
burnunuz da yakınlardan gelen kahve kokusuna alışır.

Mardin’in hemen her köşesi seyredilmeye değer manzaralar vadediyor. Ancak 
en güzel manzaralardan biri için elbette ki Mardin Kulesi’ne çıkmalısınız. 
Kalenin hemen yanında yer alan, Mardin’in en önemli yapılarından biri olan 
Zinciriye Medresesi de şehirde görülmesi gereken kadim yapılar arasında. 
Artukluların son sultanı Melik Necmettin İsa tarafından 1385 yılında yaptırılan 
ve bu nedenle Sultan İsa Medresesi olarak da adlandırılan yapı, doğu ve batı 
ucundaki dilimli kubbeleri ile çok uzaklardan bile fark ediliyor.

Mardin’in kadim tarihinin ayakta kalmış en önemli simgelerinden 
Deyrulzafaran Manastırı ile Mor Benham, namıdiğer Kırklar Kilisesi de şehirde 
mutlaka görmeniz gereken yapılar arasında. 

In the city, referred to by Evliya Çelebi in his Book of Travels “In describing  
the city, you get lost for words, pens get broken”, some big and some small  
stone houses lean their back to Mount Mazı… As the ancient Mardin Castle,  
which overlooks the city, appears and then disappears, every street, every 
stone house whispers the centennial story of Mesopotamia to your ears.   

As you make headway in the narrow streets through which two people  
can hardly walk side by side, Ulu Mosque, the oldest and greatest mosque   
of Mardin greets you right at the heart of the old town. Like all other 
historical cities in which the greatest religious temples are located in the 
centre, life in Mardin has evolved around Ulu Mosque. The Kayseriye Bazaar 
which is located on the main street behind the Ulu Mosque and the Revaklı 
Bazaar close by it, have been the backdrop of the daily hustle and bustle of 
the city for centuries. Here, your eyes grow accustomed to handcrafts, your 
ears get used to the sound of life that has been flowing for centuries,   
and your nose gets used to the scent of the coffee coming from close by.   

Almost every corner in Mardin presents views worth seeing. However, 
you need to climb up the Mardin Castle to see the best. One of 
the most significant structures of Mardin right beside the castle, Zinciriye 
Madrasah is another must see ancient sight. The building, which was 
constructed in 1385 by Melik Necmettin İsa, the last ruler of the Artuqid and 
hence is known as the Sultan Isa Madrasah, can be seen even from quite far 
away thanks to its ribbed dome.   

One of the most significant symbols of Mardin’s ancient history that is 
still standing today the Mor Hananyo (Deyrulzafaran) Monastery and Mor 
Benham a.k.a. Kırklar Church, are among the must sees in the city.    

MARDIN
WHERE CIVILISATIONS MEET

UYGARLIKLARIN  3
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
MARDİN’e haftanın HER günü her şey dâhil 
204,99 TL’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

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

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan MARDİN’e 
vergi ve ek ücretler hariç 
4000 BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

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

4000 
BOLPUAN
BOLPOINTS

*Vergi, havalimanı check in bedeli ve hizmet bedelini içerir. / The tax includes the airport check-in and service fees.
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ANTALYA
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Kentin Simgesi
II. Attalos tarafından kurulan 
Attaleia’nın kaderi MS 130’da 
İmparator Hadrianus’un kenti 
ziyaret etmesiyle değişmiş. Bu 

önemli ziyaret bugün Antalya’nın 
simge yapılarından olan, Üç Kapılar 
olarak da bilinen Hadrianus Kapısı 

ile ölümsüzleşmiş.

The Landmark  
of the City  

The fate of Attaleia, which was set 
up by Attalos II, has changed with 

the visit of Emperor Hadrianus 
in 130 AD. This important visit has 

been eternalised with the Hadrian’s 
Gate also known as Üç Kapılar, a 

landmark of Antalya today.  

Tarihi evleri ile sizi geçmişe 
götürecek Kaleiçi, Helen, Roma, 

Bizans, Selçuklu ve Osmanlı 
devirlerinin ortak eseri. Kiremit çatılı 

3 bin evle konuklarını zamanda 
yolculuğa çıkaran bu sevimli 

mahallede fotoğraf makineniz 
elinizden düşmeyecek.

The citadel, which will be taking you  
back in time with its historical houses, is  

the joint work of Hellenistic, Roman,  
Byzantine, Seljuk and Ottoman periods.  
In this endearing neighbourhood, which 

takes its visitors on a journey in time with 
3 thousand houses with tiled roofs,  

your camera will stay glued to your hands.  

Kentin ilk İslami yapısı ve  
XIII. yüzyıla ait bir Selçuklu eseri 
olan Yivli Minare, kesme taştan 
kaidesiyle göz alıcı. Gövde kısmı 
tuğla ve firuze renkli çinilerden 
yapılan ve sekiz yive sahip olan 

minare, 38 metre yüksekliğe 
sahip.  

Yivli (Fluted) Minaret, the first  
Islamic structure of the city built 
by the Seljuks in 13th century, is 

striking with its ashlar base.  
With a body comprised 

of building tiles and turquoise blue 
glazed tiles, the eight fluted minaret 

is 38 metres high.     

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

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

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

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

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

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

3000 
BOLPUAN BOLPOINTS
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Denizden Kente
Kent merkezinde yeterince vakit 

geçirdiğinizde rotanızı tarihi 
yat limanına çevirin. Teknelerle 
günübirlik veya saatlik turlara 

katılın. Sabah limandan çıkan ve 
çeşitli noktalarda yüzme molaları 

veren teknelerde akşama dek 
keyifli vakit geçireceksiniz. 

From the Sea to the City   
After spending some time in the city 

centre steer your course towards 
the historical marina. Take part in the 

daily or hourly boat tours. You can enjoy 
your time until the evening on board 

of these boats which set out from 
the harbour and give swimming 

breaks at various spots.   

Antalya’nın beldeleri de kent 
merkezi kadar meşhur ve 

ziyaretçilerine unutulmaz bir tatil 
vadediyor. Bu yüzden de sadece 

kent merkeziyle yetinmeyin; 
mutlaka Kaş, Belek, Olimpos, 

Alanya, Kalkan veya Kemer’i de 
tatil planlarınıza dahil edin.

 
Every Corner  

The coastal towns of Antalya are as  
famous as the city centre and promise 
their visitors an unforgettable vacation.  

That is why you should not just be  
content by visiting the city centre, but  
must add Kaş, Belek, Olimpos, Alanya,  
Kalkan or Kemer to your holiday plans.  

İnciraltı, Konyaaltı, Lara, 
Olimpos, Adrasan, Kleopatra… 

Antalya’nın plajları tüm 
dünyada haklı bir üne sahip. 
Mevsim kış da olsa plajlarda 

uzun bir yürüyüş yapabilir 
hatta denize girenlere bile tanık 

olabilirsiniz. 

İnciraltı, Konyaaltı, 
Lara, Olimpos, Adrasan, Kleopatra…  

The beaches of Antalya are  
entitled to being world renowned.  

Even though its winter, you can still 
go on a long walk along the beaches 

or even bear witness to those  
who swim.   

Likya, Pamfilya ve Pisidya’ya 
adanan Antalya Müzesi’nde, 

Perge Antik Kenti’nden çıkarılan 
heykeller başta olmak üzere 
Alt Paleolitik Çağ’dan Roma 

Devri’ne uzanan geniş bir 
döneme ait pek çok eser 
ziyaretçilerle buluşuyor. 

In the Antalya Museum, which 
is dedicated to Lycia, Pamphylia 

and Pisidia, many artifacts 
from an extensive period from 

the Lower Paleolithic Age to 
the Roman Age, especially the 

sculptures from the Ancient City 
of Perge, meet with visitors. 
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Ukraine’s small cultural town Lviv is the country’s door to the West, thanks to its abundance of 
museums, striking architecture, and chic cafes. The Rynok Square is striking with its 40 colorful 
and elegant buildings, each one individually a work of art.  It is possible to get a full view of Lviv 
from the top of the Castle Hill (Zamkova Hora) which is the oldest settlement in the region with 

relics dating back to the 14th century. The Baroque Opera House, which was designed in the 
beginning of the 20th century, hosts many events. At Lviv, dishes are generally meat-oriented. 

Some of the special foods are the famous Borscht soup, Vareniki, a type of dumpling, potato 
pancakes Deruny, stuffed cabbage Holubtsi, and Kiev Chicken, known as ‘The Royal Dish’.

The Heart of Eastern Europe: Lviv

 YAZI / TEXT: HANDE ÇETİN ONGUN

Vareniky, patatesli pankek Deruny Holubtsi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan LVİV’e 
haftanın BEŞ günü her şey dâhil 74,99 USD’den 
başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to LVIV from İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport with Pegasus’ FIVE days a week flights; 
all-inclusive prices start at 74,99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

*Vergi, havalimanı check in bedeli ve hizmet bedelini içerir. 
  The tax includes the airport check-in and service fees.
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lifestyle
TIPS FOR A BETTER LIVING

TRAVELLING AFTER THE PANDEMIC

Antarktika
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Seyahat  

 YAZI / TEXT:  FATİH AÇA

TRAVELLING  
AFTER THE PANDEMIC   

C

National Geographic

Unlearn: The Year the Earth Stood 

D
 

 
 

 
 

  
National Geographic

Unlearn: The Year the Earth Stood Still
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Pandemi 
döneminde 

neden seyahat 

sorusunu 

Sürdürülebilir Seyahatler 

 
 

National Geographic

Sustainable Travels  

   
Planning Travel is As Good As Travelling  

National Geographic

  
Not Quantity but Quality   

 
 

 

  

Conde Nast Traveller
National 

Geographic’

Lifestyle
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Uzun süre 
pandemi 

bu yönde 

National Geographic

Conde Nast 
Traveller 
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Pandemi nedeniyle pek çok kişinin seyahatten 
beklentileri ve öncelikleri değişiyor. Bu durumun 

yansımalarının görüldüğü bir alan da tatil 
destinasyonları. Ünlü ekonomi dergisi Forbes’un 

uzmanlar eşliğinde, pandemi koşullarını da dikkate 
alarak derlediği liste, ziyaretçi akınına uğrayan 

metropollerdense görece daha az kişinin tercih ettiği, 
sosyal mesafenin uygulanabileceği yerlerden oluşuyor. 

Listedeki bazı destinasyonlar şöyle:

BODRUM - TÜRKİYE Neden gitmeli?  
Turkuaz sularının yanı sıra çok sayıdaki açık hava 

restoranı ve barı ile pandeminin kapalı ortamından 
uzaklaşıp nefes almak isteyenler için Bodrum en ideal 

destinasyonlardan biri. 

SLOVENYA Neden Gitmeli?  
Slovenya hem tarihi hem de doğal güzellikleri ile 

“Avrupa’nın Yeşil Turizm Başkenti” unvanını hak ediyor. 
Özellikle “sürdürülebilir tatil” önceliği olanlar için 

biçilmiş kaftan. 

KATAR Neden gitmeli?  
Uçsuz bucaksız kum çölleri, usta mimarların imzasını 

taşıyan müze binaları, göğü delen gökdelenleri ve 
lüks konaklama alternatifleri… Katar, son yıllardaki 

atılımlarıyla Ortadoğu’nun önde gelen turizm 
merkezlerinden biri. Katar’daki otel ve restoranlarda 

pandemi ile önemi daha da artan hijyenik ortam 
sorununu dert etmeden tatilin keyfini çıkarmak 

mümkün.  

PUGLIA - İTALYA Neden gitmeli?  
Dünyanın en popüler turizm merkezlerinden olan İtalya 

her zaman keşfedilmeyi bekleyen doğal hazinelerle 
dolu. Venedik, Roma ya da Floransa yerine beyaz 

badanalı evleri ve masmavi kıyıları ile Puglia, bu saklı 
hazinelerden biri. Bölge, pandemi sonrasında saf bir 

İtalyan rüyası görmek için ideal.

YUNAN ADALARI Neden Gitmeli?    
Masmavi suları ve kendine ait yaşam tarzıyla Yunan 

Adaları, pandemiye rağmen popülerliğinden hiçbir şey 
kaybetmedi. Adalar, hem kendini dinlemek hem de 

pandeminin getirdiği boğucu atmosferden uzaklaşmak 
isteyenler için ideal.  

ANTARKTİKA Neden Gitmeli?  
Forbes’un hazırladığı listede en dikkat çekici ve 

şaşırtıcı destinasyon ise Antarktika. Bölgeye sadece 
kaşiflerin ve bilim insanlarının adım attığı düşünülse 

de alternatif arayanlar ve bölgenin el değmemiş 
noktalarına ziyarette bulunmak isteyenlerin sayısı her 

geçen yıl artıyor.  

RUANDA Neden Gitmeli ?  
Söz konusu safari olduğunda bile Afrika ülkesi 

Ruanda’nın adı pek akıllara gelmez. Ancak uzun 
yıllardır sürdürülebilir turizme yatırım yapan Ruanda 

bu yatırımlarının meyvesini almaya başladı. Doğal 
habitatı korumak için alınan önlemler nedeniyle ülkeye 

gelen turist sayısı kontrol altına alınıyor. Bu nedenle 
rezervasyon tarihleri uzayabiliyor. Ama beklemeye 

değer, zira dünyanın en iyi korunmuş doğal ortamlarını, 
kalabalık turist kafileleri yerine bilinçli bir grupla keşfe 

çıkabilirsiniz. 

POPULAR DESTINATIONS OF 2021    
Due to the pandemic, the expectancies and priorities  
of many people are changing when it comes to travel.  
This also shows in the choice of holiday destinations.  

The list, the famous economy magazine Forbes  
compiled by taking the opinion of experts and the  

circumstances of the pandemic into regard, is comprised  
of places that relatively few prefer, where social distancing 

can be applied rather than metropolitans swarmed by 
visitors. Some of the destinations in the list are:  

BODRUM - TURKEY  Why you should visit it?      
Bodrum is one of the ideal destinations for those who  
would like to take a breath of fresh air leaving behind  
the lockdown of the pandemic with its many outdoor  

restaurants and bars besides its turquoise waters.   

SLOVENIA  Why you should visit it?     
Both for its historical and natural beauties, Slovenia  
deserves the “Green Capital of Tourism in Europe”  
entitlement. It is especially the very thing for those 

who prioritise “sustainable holidays”.   

QATAR  Why you should visit it?     
Sand dunes stretching as far as the eye can see,  

museum buildings designed by master architects, 
skyscrapers rising up to the clouds and luxury hospitality  

alternatives… Qatar has become one of the tourism  
centres of the Middle East with the breakthroughs it has 
made in the recent past. It is possible to enjoy your stay 
in the hotels and restaurants in Qatar without caring for 

the hygiene of the environment which became all the 
more important with the pandemic.    

PUGLIA - ITALY Neden gitmeli?  
Dünyanın en popüler turizm merkezlerinden olan İtalya 

her zaman keşfedilmeyi bekleyen doğal hazinelerle dolu. 
Venedik, Roma ya da Floransa yerine beyaz badanalı 

evleri ve masmavi kıyıları ile Puglia, bu saklı hazinelerden 
bir. Bölge, pandemi sonrasında saf bir İtalyan rüyası 

görmek için ideal.

THE GREEK ISLANDS Why you should visit it?        
With its deep blue waters and authentic life style, the 
Greek Islands lost nothing of their popularity despite 

the pandemic. The islands are ideal for those who would 
like to go on a sabbatical and become alienated to 

the depressing atmosphere of the pandemic.    

THE ANTARCTIC Why you should visit it?    
The most attention grabbing and surprising destination 

in the list prepared by Forbes is the Antarctic. Even 
though, it is considered that only explorers and 

scientists set foot in the region, the number 
of those who want to visit the pristine spots of 

the geography increase every year.    

RUANDA Why you should visit it?    
Even when you say “safari”, Ruanda does not come 

to the minds much. However, investing in sustainable 
tourism for long years now, Ruanda started reaping 

the rewards of the investments made. The number of 
tourists visiting the country are kept in check due to 

the measures taken to be able to preserve the natural 
habitat. That’s why, reservations can be postponed. But 

it is worth the wait since you can explore the best 
preserved natural habitats with an informed group 

rather than crowded tourist convoys.    

Bodrum/Türkiye

Slovenya
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Size Özel Tatiller 

  
 

 
 

  
 

Unlearn: The Year the Earth 

Bruce Poon Tip’e göre 

Unlearn: The Year 
the Earth Stood Still
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“Palace cuisine was one that everyone shared  
and contributed to”  

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: TÜRKAN DOĞAN

Kitabınız incelikli bir çalışmanın ürünü. Nasıl bir çalışma ve araştırma 
süreciniz oldu? 

Osmanlı mutfağı yüzyıllar içerisinde sosyal kimliğin inşasında nasıl bir görev 
üstlendi?

Seyahatname

Your book is the product of an elaborate study. What sort of a research 
and study process did you go through? 

Throughout the centuries, what sort of a mission did the Ottoman cuisine 
take on in building social identity?  

Book of Travels
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Saray mutfağı yüzyıllar içerisinde nasıl bir değişim geçirdi? 

What sort of a change did the palace cuisine undergo 
throughout the centuries?   

You are telling us that some special delicacies like 
the Enderun egg were the famous dishes of the palace. 
Which other recipes were ranked in this category? 
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Enderun yumurtası gibi bazı özel lezzetlerin sarayın ünlü 
yemekleri olduğunu anlatıyorsunuz. Başka hangi yemekler 
hangi özellikleriyle bu sınıfa giriyordu?

Osmanlı yemek düzeni, dönemin Avrupalılarının yemek 
kavramıyla hangi açılardan çatışıyor ya da yabancı 
ziyaretçileri şaşırtıyordu?

Saray aşçılarının yemek tariflerini hiç yazmadığını 
anlatıyorsunuz…

Saray aşçılığı kavramı sarayın dışını nasıl etkiledi?

In which ways did the Ottoman culinary habits conflict 
with that of Europeans of the era and surprised the visitors?

You are saying that the palace cooks never wrote down their 
recipes …

How did the palace cooking influence outside of the palace? 
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İmparatorluğun durumu ve genel eğilimler, sultanların 
yemek yeme şekillerini nasıl biçimlendirdi?

17. yüzyılın ilk yarısında mutfak ve kiler çalışanlarının 
toplam sayısının dört bini aştığı biliniyor. Tüketim de devasa 
rakamlarla ifade ediliyor… 

How did the state and tendencies of the Empire  influence the 
eating habits of the Sultans?

It is known that the total number of personnel working in 
the kitchens and cellar at the first half of the 17th century 
was over four thousand. And the consumption is expressed 
in tremendous numbers…

The circumcision ceremonies of the sultans’ sons were 
turning into a feast. Why was this custom important for the 
palace? 

Lifestyle

“Yüzyıllar içinde Osmanlı 
mutfağı gelişti ve pek çok 

yenilik meydana geldi. Uzun 
zaman Evliya Çelebi’nin 
dile getirdiği gibi ‘Yemek 

dediğin Osmanlı Devleti’nde 
bulunur’ düşüncesi hâkimdi 
ve mutfak ile alışkanlıklara 
dair tam bir özgüven vardı. 

Fakat imparatorluğun 
siyasi ve ekonomik gücü 
azalıp Batılılaşma eğilimi 
başlayınca değişiklikler 

gittikçe arttı. 19. yüzyılda 
çatal bıçak kullanımı 

yaygınlaştı ve Avrupalı 
yemekler hazırlamak üzere 
Avrupalı aşçılar işe alındı.”

Westernisation 
and Change  

“Ottoman cuisine evolved  
throughout the centuries 
and many novelties came 
about. For a long time, as 
cited by Evliya Celebi the 

idea of ‘What you call food 
is found in the Ottoman 

State’ prevailed and there 
was total self-confidence 
in the cuisine and eating 

habits. However, as 
the political and 

economic power of 
the empire started to 

subside and an inclination 
for westernisation began to 

take over, changes 
increased incrementally. The 
use of cutlery became wide 

spread as of 19th century 
and European cooks were 
hired to prepare European 

dishes.” 
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Şehzadelerin sünnet düğünleri de yemek şölenine 
dönüşüyormuş. Saray için bu gelenek neden önemliydi?

İmparatorluğun güçlü taraflarından biri de gıda anlamında 
kendi kendine yetmesiydi. Gıdaların temini ve İstanbul’a 
sevkiyat süreci nasıldı?

One of the strengths of the empire was being self-sufficient 
when it came to food. How was the food supplied and 
delivered to Istanbul?   
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Your horoscope for FEBRUARY says that...

Şubat ayında bekâr 
teraziler için havada 
aşk kokusu var. Yeni 
ve kalıcılık içeren bir 
ilişkinin sinyalleri 
hissedilecek. Mevcut 
bir ilişkiyi bir sonraki 
aşamaya geçirmeye karar verebilirsiniz. Bu 
ay bazı riskli yatırımlar da her zamankinden 
daha cazip görünebilir. Aman dikkat! Anne-
babaların, çocuklarının geleceği ve güvenliği 
konusunda önemli kararlar alması gerekebilir. 
Ayın son günlerinde çok fazla kaygı ya da hesap 
edilmemiş durum günlük işlerinizde aksaklık 
yaratabilir. Tedbirli olmak şart. 

In February, love is in the air for single libras. The 
signals of a new and substantive relationship 
will be felt. You may have to tie the knot in an 
existing relationship. This month some risky 
investments can seem more appealing than 
ever. Be careful! Moms and dads, you may have 
to take important decisions about the future 
and safety of your children. In the last days 
of the month, a lot of anxiety or unaccounted 
situations can cause hitches in your daily 
routines. You need to be cautious.   

Şubat ayında sizi yeni kararlar almaya 
itecek bazı gündem maddeleri masanızda 
olacak. Yeni insanlar ve farklı düşüncelerle 
oldukça sık muhatap olacaksınız. Her 
zaman yürüdüğünüzden daha farklı bir 
yola girme aşamasındasınız. Sizi daha 
gerçekçi, sorumluluk ve disiplin anlayışı ile 
hareket etmek zorunda bırakacak gelişmeler 
yaşanabilir. Öğüt veren de bol olacak, 
eleştiren de. Özellikle ayın son günlerinde özel 
yaşamınızda daha fazla düzen sağlamak size 
iyi gelecek.   

In February, you may have to deal with certain 
items of the agenda which might lead you 
to take new decisions. You may have to deal 
with new people and different opinions quite 
often. You are about to tread a whole new 
path. You may experience developments that 
may compel you to be more realistic, and act 
more responsible with a more disciplined 
approach. There will be plenty of those 
who preach and criticise. Better organising your 
private life, especially at the end of the 
month, will do you good.    

Bu ay yapacağınız konuşma 
ve görüşmeler, alacağınız 
haberler, varacağınız anlaşmalar, 
yapacağınız yolculuklar ve iş birliği 
yapacağınız kişiler önemli olacak. Uzun vadeli 
taahhütler verilebilir. Özellikle iş konusundaki 
görüşme ve ticari girişimler öncelikli gündem 
maddeniz olacak. Yazışma ve konuşmaların 
neticesinde yeni sorumluluklar üstlenebilirsiniz. 
Üzerinde çalıştığınız işlerin revizyon ihtiyacını 
iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Acaba kurguyu 
ve bakış açınızı değiştirmek size çok daha az 
yorulacağınız işlevsel bir düzen sağlayabilir mi? 
Ayın son günlerinde yöneticilerinizle gerginlik 
yaşayabilirsiniz. 

The talks and meetings you will have this 
month, the news you will get, the deals you will 
strike, the journeys you will embark on and the 
people you collaborate with will be important.  
You can sign in long term commitments. You 
will especially be prioritising those business 
related meetings and commercial endeavours.  
You may take on new responsibilities as a 
result of correspondence and talks. You will 
have to assess the possibility of revision on 
jobs you are working on. Can changing the 
setup and your outlook provide you with a more 
functional system which would exhaust you 
less? Tensions may arise between you and 
your managers at the end of the month.   

Bu ay ev ve aileniz için yapılacak işlerin 
yoğunluğu nedeniyle yeni düzenlemeler 
yapma ihtiyacı duyabilirsiniz. Aile büyükleriniz, 
yuvanız ve sevdiklerinizi ilgilendiren konular ve 
bunlara dair uzun vadeli karar ve adımlar siz 
planlamasanız da gündemin ana başlığı olacak. 
Taşınma ya da tadilat konuları da gündeme 
gelebilir. Ayın son günlerinde sosyal ortamlar 
ve ortak hareket edilen konular nedeniyle 
gerginlik yaşayabilirsiniz. İkili ve sosyal ilişkiler 
dengeyi bozabilir. 

This month you may have to make new 
arrangements due to the intensity of the tasks 
you will undertake regarding home and 
family. Issues regarding your family elders, 
home and loved ones and some long term 
decisions and steps related to these will be the 
main items on the agenda even if you do not 
plan them to be. A move or repairs can also be 
on the horizon. You may experience tensions 
due to social environment 
and in matters you act together 
with other people. One-on-
one and social relationships 
can rock the balance.   

TAURUS

SCORPIO

GEMINI

SAGITTARIUS
LIBRA

Bu ay mesleki konularda yeni hedef ve imkânlar 
söz konusu olabilir. İş başvuruları, teklifler ya 
da kariyer hedeflerinizle ilgili alacağınız yeni 
kararlar gündeme gelebilir. Öncelikle, ne uğruna 
neyi riske attığınızı sorgulamanız gerekiyor. 
Bir şeyleri değiştirme ihtiyacı hissettiğinizde 
öncelikli hedefiniz gerçekten değişim zamanı 
gelen şeyler olmalı. Asıl hedefiniz ise istikrar 
ve gelişim. Ayın son günlerinde aşk hayatınızda 
stres dozu artmış olacak. Sorgulamalar ve 
eleştiriler söz konusu olabilir. 

This month new aims and possibilities can come 
under consideration regarding occupational 
matters. Job applications, offers or new 
decisions you will be taking regarding career 
goals can be on your agenda. First, you must 
question if the risks are worthy. When you 
feel the need to change something, your 
first aim should be to 
chance the things that 
are long overdue. Your 
real goal is stability and 
development. Stress levels 
will be high up in your love life 
at the end of the month. You 
may be faced with inquisitions 
and criticism.   

Çok fazla gündem maddesiyle aynı anda uğraşmak 
zorunda kalacağınız bir ay olacak. Gelecek planlarınız 
adeta yeniden şekilleniyor. 11 Şubat yeniayı bu 
açıdan sizi harekete geçirecek ancak hareketin 
kendisinden çok hedefiniz daha önemli olacak. 
Yeni bir çevreye girmenin ya da yeni paylaşımlara 
açık olmanın zamanı geldi. 27 Şubat dolunayı 
vesilesiyle üzerinde çalıştığınız bir işin sonuçlandığını 
görebilirsiniz. Sağlık konusunda özellikle ayın son 
günlerinde daha dikkatli olmanız gerekiyor. 

This month you will have to deal with many items 
of the agenda all at the same time. Your plans for 
the future are literally reshaping. The new moon 
on 11 February may see you take action in this 
regard. However, your aim will be more important 
than your actions. It is time to enter into a new 
circle or be open to new communion. With the 
full moon on 27 February you can see 
something you’ve been working on come to 
fruition. In health matters, you need to be more 
careful especially on the last days of the month.   

ARIES

58 PEGASUS _
 



BURÇLAR
H o r o s c o p e Your horoscope for FEBRUARY says that...

Bu ay evliliğiniz adına somut bir çaba ve 
sorumluluk içeren tavırlar önemli olacak. Bekâr 
olan aslanlar hayatı biriyle paylaşmanın ilk adımını 
atabilir. Özel yaşamınızdaki ve iç dünyanızdaki 
huzursuzluklar bu açıdan sağlam bir adım 
atmanızı ve işleri toparlamanızı zorlaştırıyor. 
Ama özel hayatınızda partner olma halinin 
sorumluluğunu almamak dengeleri çok daha zora 
sokabilir. Maddi beklentileriniz ve emeklerinizin 
karşılığını alma ihtiyacı ayın son günlerinde strese 
neden olabilir. 

This month, showing palpable effort or a 
responsible attitude may pay off in your marital 
affairs. Single natives can take the first step into 
sharing their life with someone. The uneasiness 
in your private affairs and inner world makes 
it harder for you to take a firm step in this 
regard and tie up loose ends. But not taking the 
responsibility of being a partner can really rock 
the balance in your relationship. The need to get 
the return for your efforts and fulfil materialistic 
expectations can stress you out in the last days 
of the month.   

Şubat ayında sizi en çok endişelendiren, 
çözüm üretmek mecburiyetinde olduğunuz 
konular finansal durumunuzla ilgili olacak. 
Kaynak yaratmak, borçlanmalar, alacak-
verecek hesapları sizi bir şekilde yeni 
düzenlemeler yapmaya doğru götürüyor. Yeni 
hedefler belirlemeden önce harcamalarda ve 
bütçe dengesinde bazı revizyonlar yapmak 
gerekiyor. Mantıklı bir kredi planı ya da bir 
destek talebi bu açıdan faydalı olabilir. Ayın 
son günlerinde alacağınız bir haber ya da yakın 
çevrenizi ilgilendiren bir gelişme gündeminizi 
değiştirebilir. 

In the month of February, the issues that 
would bother you the most would be 
those regarding your financial status for 
which you have to come up with solutions. 
Creating resources, debts, assets and 
liability statements may lead you to make 
new arrangements. Before coming up with 
new goals, you need to make some revisions 
in expenses and the balance of your budget. A 
sound loan plan or a demand for support 
can be helpful. Some news you will get at the 
end of the month or a development regarding 
your close circle can 
change your agenda.   

Şubat ayı sizin için önemli kararları 
tetikleyecek. 11 Şubat yeniayı burcunuzda 
gerçekleşecek. Beklettiğiniz ya da 
aklınızı kurcalayan fikirler için harekete 
geçebilirsiniz. Ama sizi huzursuz eden ve 
hareket etmenize engel olan gerekçeleri 
göz ardı etmemeniz gerekiyor. Yani 
hazır olmadığınız hamleler sonradan 
motivasyonunuzu düşürebilir. Üzerinde 
gerçekten düşünülmüş bireysel hedefler 
adına yola çıkabilirsiniz. Ayın son günlerinde 
bir ödeme ya da bunun zamanıyla ilgili 
konular önem kazanabilir. 

February will trigger important decisions. 
The new moon will be in your sign 
on 11 February. You may take action for 
ideas you placed on the back burner or 
those that niggle at you. But you should 
not ignore the facts that throw you out of 
kilter and keep you from taking action. That 
is to say, the moves you are not ready to 
make, can lead to loss of motivation. You 
can set out for the personal goals that 
have really mulled over. A payment 
or matters related to the timing 
of one, can turn out to be important at the 
end of the month.   

Bu ay hem sağlık ve günlük düzenle ilgili 
alışkanlıklarınız hem de iş ve görevleriniz 
hakkında düşünmeniz gerekecek. Bir şeylere 
çeki düzen verme ve çok daha işlevsel ve 
verim alacağınız günlük rutinler yaratma 
ihtiyacındasınız. İşe yaşam alanlarınızdan ve 
çalışma masanızdan başlayabilirsiniz. Yeni 
görev tanımları da gündeme gelebilir. Ayın 
son günlerinde üzerinde uğraştığınız bir işin 
sonucunu görebilir ya da beklettiğiniz bir 
girişimin gündeme geldiğine tanık olabilirsiniz. 
Bireysel hedefleriniz en önemli gündeminiz 
olacak.  

This month you will have to think 
about both your health and daily 
routine habits, and business tasks 
and duties. You need to put your 
stuff together and create 
more functional and productive 
daily routines. You can start 
from your living space and your 
desk. New job definitions might also be on 
the agenda. In the last days of the month, 
you may see the results of a job you’ve been 
dealing with for a long time or an enterprise 
you have put on the back burner can come to 
the fore. Your personal goals will be the most 
important item of the agenda.    

Bu ay konuşmak, yüzleşmek ve çözüm 
üretmek açısından görmezden geldiğiniz 
sorunlar ve bu sorunları paylaştığınız kişiler 
bir şekilde dikkatinizi çekecek. Sorunlardan 
kaçmak yerine onların sizin hayatınızı 
ağırlaştırmasına müsaade etmeyecek 
şekilde kalıcı çözümler üretmeniz şart. İç 
dünyanıza bakmayı kolaylaştıracak rehberlikler 
alabilirsiniz. Olaylara değil de olayların sizde 
yarattığı manaya bakmayı kolaylaştıracak 
destekler bulabilirsiniz. Ayın son günlerinde 
eşiniz ya da ilişkiniz konusunda efor sarf edip 
yorulabilirsiniz.

This month, the issues you abstain 
from talking, confronting and providing solutions 
for and the people with whom you share these 
problems with will get your attention. Instead 
of ignoring them, you must create permanent 
solutions that will not let them weigh on your 

life. You can get guidance 
which would make it easier for 
you to take a look in your inner 
world. You can get support 
which would make it easier for 
you not to look at the incidents 
themselves but what they 
mean for you. At the end of the 
month, spending effort on your 
spouse or your relationship 
may exhaust you.  

CAPRICORN PISCES

 LEO

Bu ay hak ettiğiniz değeri alıp almamak, 
emeklerinizin buna değip değmediği konusu 
üzerine bolca düşünme fırsatı bulacaksınız. 
Yeni kaynaklar yaratmak, hak ettiğinizi talep 
etmek, finansal olarak size kendinizi güvende 
hissettirecek adımlar atıp belki de yatırımlara 
niyet etmek söz konusu olabilir. Yeni fikirlere 
ihtiyacınız olduğu aşikâr.  Üretme konusunda 
sıkıntınız yok. Yeter ki plan program kısmına 
gereken zamanı yaratın. 

This month, you will have ample time to think 
on getting or not getting what you deserve, 
pondering on whether or not it is worth 
the effort you put in. You may create new 
resources, demand what you deserve, take 
steps that will make you feel financially secure 
and even aim new investments. You certainly 
do need fresh ideas. You have no problem in 
producing as long as you put in the time for 
planning and programming.   

AQUARIUS

CANCER

VIRGO
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Pegasus’tan Haberler News

PEGASUS LAUNCHES NEW ROUTE ANTALYA – CHISINAU
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Türkiye’nin dijital hava yolu Pegasus, Antalya’dan direkt uçuşlarının sayısını 
artırmaya devam ediyor; Moldova’nın başkenti Kişinev’e direkt sefer 
başlatıyor. Antalya’dan Kişinev’e düzenlenecek seferlerin ilki 23 Nisan 2021 
tarihinde gerçekleşecek. Pegasus’un Antalya-Kişinev uçuşları, Antalya 
Havalimanı’ndan Kişinev Uluslararası Havalimanı’na Pazartesi, Çarşamba 
ve Cuma günleri saat 22:30’da; Kişinev Uluslararası Havalimanı’ndan 
Antalya Havalimanı’na ise Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri saat 03:15’te 
düzenlenecek. Yeni hattın biletleri 94,99 USD’den başlayan fiyatlarla satışa 
sunuldu.

Pegasus Hava Yolları yeni hattı Kişinev’e Antalya üzerinden bağlantılı 
olarak yurt içinde Adana, Ankara, İstanbul Sabiha Gökçen, Kayseri ve 
Trabzon hatlarından; yurt dışında ise Amsterdam, Berlin, Beyrut, Stokholm, 
Düsseldorf, Kuzey Kıbrıs-Ercan, Cenevre, Londra-Stansted, Stuttgart ve Tel 
Aviv hatlarından ulaşım imkânı sunuyor.

Türkiye’nin dijital hava yolu Pegasus, Antalya’dan direkt 
uçuşlarının sayısını artırmaya devam ediyor; Moldova’nın 
başkenti Kişinev’e direkt seferlerini başlatıyor.

Turkey’s digital airline, Pegasus Airlines, continues to increase 
the number of its direct flights from Antalya, with the launch of 
direct flights between Antalya and Moldova’s capital, Chisinau.

PEGASUS LAUNCHES NEW ROUTE 
ANTALYA – CHISINAU

Pegasus Airlines, Turkey’s digital airline, is continuing is increase the 
number of its direct flights from Antalya, Turkey with the launch of its 
new direct flights between Antalya and Moldova’s Capital City, Chisinau. 
The inaugural flight from Antalya to Chisinau will take off on 23 April 
2021. Pegasus’ Antalya-Chisinau flights will depart at 22:30 from Antalya 
Airport to Chisinau International Airport every Monday, Wednesday and 
Friday; whilst flights will depart from Chisinau International Airport at 
03:15 to Antalya Airport every Tuesday, Thursday and Saturday.  Pegasus’ 
direct flights between Antalya and Chisinau are on sale now from 94,99 
USD one-way.

Pegasus will also connect guests flying from Chisinau via Antalya to 
Adana, Ankara, Istanbul Sabiha Gokcen, Kayseri and Trabzon in Turkey; 
and Amsterdam, Berlin, Beirut, Stockholm, Düsseldorf, North Cyprus, 
Geneva, London-Stansted, Stuttgart and Tel Aviv on its international 
network.
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Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, Uluslararası Hava 
Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) yönetim kurulu üyelerinin oylarıyla Denetim 
Komitesi Başkanı olarak seçildi. Mehmet T. Nane, 19 Ocak 2021 tarihinden 
itibaren 3 yıllık dönem boyunca Denetim Komitesi Başkanı olarak görev 
yapacak. 1945 yılında kurulan Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), 
bugün 120 ülkeden 290 üye hava yolu şirketi ile toplam hava trafiğinin 
yüzde 82’sini temsil ediyor. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet 
T. Nane, “Global havacılık sektörü, tarihte eşi benzeri görülmemiş zorlu bir 
dönem geçiriyor. Böyle bir dönemde bu önemli göreve layık görülmekten 
ve bu büyük sorumluluğu taşımaktan dolayı gurur duyuyorum. Koşullar ne 
kadar zorlu olursa olsun; IATA olarak havayolu taşımacılığının en yüksek 
hızda, emniyette, güvenlikte, uygunlukta ve verimlilikte gerçekleşmesi 
hedefiyle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Global havacılık 
sektörü olarak, kıymetli paydaşlarımızla birlikte gösterdiğimiz üstün gayret 
ve çalışmalara devam ederek, bu zorlu günleri hep birlikte aşacağız,” dedi.

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, 2019 yılında 
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA’nın Yönetim Kurulu’na seçilmişti.

PEGASUS AIRLINES CEO  
MEHMET T. NANE HAS BEEN ELECTED  
CHAIR OF THE IATA AUDIT COMMITTEE 
Pegasus Airlines CEO, Mehmet T. Nane, has been elected as Chair of the 
Audit Committee of the International Air Transport Association (IATA) by 
the members of the IATA Board of Governors. Mehmet T. Nane will serve as 
the Chair of the Audit Committee for a three-year term, which began on 19 
January 2021. International Air Transport Association (IATA), which founded 
in 1945, today represents 82% of the total air traffic with 290 member 
airlines from 120 countries.   
  
Commenting on the subject, Pegasus Airlines CEO Mehmet T. Nane said, 
“The global aviation industry is experiencing its most challenging period, 
unprecedented in history. During such a period, I am proud to have been 
chosen for this important role and to carry this great responsibility. No 
matter how difficult the conditions are; as IATA, we will continue to work 
tirelessly with the aim of helping the airline industry operate safely, 
securely, efficiently, and economically under clearly defined rules.  As the 
global aviation industry, we will continue to work with great effort, jointly 
with our valuable partners, to overcome these difficult days all together.” 
  
Pegasus Airlines CEO Mehmet T. Nane was elected as a member of the IATA 
Board of Governors in 2019.
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GRE AT INTERE ST IN E SAS S O CIAL’S 
MY ENGLISH CHANCE PRO GRAM   

81 İLDEN 6500 GENÇ BAŞVURDU  
Esas Sosyal tarafından üniversiteli gençlere fırsat eşitliği sağlamak 
amacıyla geliştirilen İngilizce Fırsatım Programı’na 124 farklı devlet 
üniversitesinden 6.500 genç başvuru yaptı. 15 Mart haftasında başlayacak 
olan program ile 150 gence üç kur İngilizce eğitimi verilecek.   
  
Esas Holding’in sosyal yatırım birimi olan Esas Sosyal, Esas Holding’in 
sorumlu vatandaşlık değerini, Şevket Sabancı ve ailesinin topluma yatırım 
vizyonu ile birleştirmiştir. Günümüzde mevcut sosyal etki yatırımı anlayışının 
Türkiye’deki örneği olan, toplumsal sorunlar için ortak çözümler üretmeyi 
amaçlayan Esas Sosyal, araştırma, ortak projeler ve programları kapsayan 
üç ayaklı stratejisi ile gençlik ve istihdam alanında sürdürülebilir çalışmalar 
yürütmektedir. “Gençlere Fırsat Eşitliği” yaratma misyonundan yola çıkarak 
2016 yılında başlatılan İlk Fırsat Programı ile gençlerin istihdamında yüksek 
bir sosyal etki sağlanmıştır. İlk Fırsat Programı’nda edinilen deneyimlerden 
yola çıkarak Hayırlı Sabancı’nın desteğiyle hayata geçirilen İngilizce Fırsatım 
Programı’nda gençlerin yabancı dillerini geliştirmesine katkıda bulunmak ve 
okuldan işe geçiş sürecini kolaylaştırmak hedeflenmektedir.  
  
Devlet üniversitelerinin üçüncü sınıfında okuyan gençlerin, 12 ay süresince, 
online canlı sınıflarda Berlitz Dil Okulları’ndan üç kur İngilizce eğitim alarak, 
en az orta seviyede yabancı dil bilgisi ile mezun olması amaçlanıyor. İngilizce 
Fırsatım, bir dil programı olmanın ötesinde öğrencilere okuldan işe geçiş 
sürecini kolaylaştıracak eğitimler ve İngilizce CV hazırlama, bire bir İngilizce 
mülakat koçluğu gibi deneyimler sunan kompakt bir kişisel gelişim programı 
olma özelliği de taşıyor.  

Büyük ilgi gören ve daha ilk yılında Türkiye’nin 81 ilinden 6.500 başvuru 
alan İngilizce Fırsatım Programı’na yapılan başvuruların %74’ünü kadın, 
%26’sını erkek adaylar oluşturuyor. İngilizce Fırsatım Programı’nın 
büyük bir titizlikle gerçekleştirilecek olan başvuru değerlendirmeleri ve 
online oryantasyon sonrasında, 15 Mart haftasında başlaması planlanıyor. 
Program Mart 2022’de tamamlanacak.   
  
“Ben her fırsatta gençlere yapılan yatırımın topluma yatırım olduğunu 
vurguluyorum. Gençleri desteklemenin ve eğitimli gençlere işe geçişinde 
destek olmanın önemini anlatıyorum” diyen Esas Holding Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gençlere 
kulak kabarttığımızda gördük ki sadece istihdam sürecinde değil, üniversite 
eğitiminde de fırsat eşitsizliği var. 2020’nin sonunda yayınlanan, sponsoru 
olduğumuz GYİAD’ın Türkiye’de Genç İş Piyasası ve Geleceğine Bakış 
Raporu’nda üniversite mezunu katılımcıların yaklaşık üçte birinin yabancı 
dil bilmediği ya da çok az bildiği sonucuna ulaşıldı. Sevgili Annem Hayırlı 
Sabancı’nın adını vererek başladığımız bu programa gençlerin yoğun ilgi 
göstermesi, sorunun damarlarına inerek ne kadar doğru bir ihtiyaca çözüm 
modeli geliştirdiğimizi gösteriyor. Bu noktada genç işsizliğinin bir kurumun 
tek başına çözebileceği bir sorun olmadığını hatırlatarak kurumları ve 
kişileri, Esas Sosyal olarak sahiplendiğimiz gençlik ve istihdam alanında bize 
destek olmaya davet etmek istiyorum.”   
  
Program ile ilgili tüm detaylara www.ingilizcefirsatim.org adresinden 
ulaşılabilir.   

6500 STUDENTS FROM 81 PROVINCES APPLIED  
6500 young people from 124 different state universities applied to 
My English Chance Program developed by Esas Social to provide equal opportunity 
to the university students. With the program to start on the week of 15 
March, 150 students will get three courses of English.   
  
Esas Social, the social investment unit of Esas Holding has meld the responsible 
citizenship value of Esas Holding with the societal investment vision of Şevket 
Sabancı and his family. Established with the aim to provide common solutions to 
the societal problems as a representative of the current social impact investment 
approach in Turkey, Esas Social realises sustainable investments in the field of youth 
and employment with its ternary strategy which includes studies, joint projects 
and programs. Setting out with the “Equality of Opportunity for the Young People” 
mission, Esas Social had a substantial social impact on the employment of the young 
people with the First Chance Program launched in 2016. My English Chance Program, 
which was brought to life  based on the experience gained through the First Chance 
Program with the support of Hayırlı Sabancı, aims to help young people develop their 
foreign language skills and facilitate their transition from school to work.    
  
The aim of the program is to provide online live classes provided by Berlitz Language 
School for the juniors of state universities for a year. The students will get three courses 
of English and graduate as ‘intermediate’ at least. My English Chance is not only a 
language program but furthermore a compact personal development program that 
provides training courses for students that will facilitate their transition to work after 
graduation such as English CV preparation and one-to-one interview coaching in English. 

My English Chance Program drew great national interest and got 6500 applications 
from 81 provinces in Turkey just in its initial year. 74% of the applicants were female 
and 26% of them were male. My English Chance Program is expected to start on the 
week of 15 March following the selective evaluation of the applications and the online 
orientation. The program will be completed in March 2022.   
  
Esas Holding Vice Chair Person Emine Sabancı Kamışlı says, “At every chance I 
get, I emphasise that investing in the young people is investing in society. I talk about 
the importance of supporting young people and the cruciality of supporting educated 
young people during their transition to work life. When we gave ear to the young people, 
we realised that there is inequality of opportunity not only in the employment process 
but also in university education. The GYIAD Young Unemployment Report  published at 
the end of 2020, puts forth that around one third of the university graduates didn’t know 
a foreign language or knew it a little. Young people showed great interest in this Program 
that is named after my dear mother, Hayırlı Sabancı. This interest shows that we have 
developed a solution model to a very important problem by going down into the roots 
of it. At this juncture, I want to remind that unemployment of the youth is not a problem 
that only one institution can solve on its own. I want to invite all organisations and 
people to support us in employment of the youth, which we, as Esas Social, have already 
embraced.”   
  
For program details please visit www.ingilizcefirsatim.org.   

Emine Sabancı Kamışlı
Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Esas Holding Vice Chair Person
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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 

5 LT 5 LT

5 LT
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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



_ 
PEGASUS    73

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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MOLDOVA

... 

PEG ASUS ,  OLMAK ÜZERE 
.
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Riyadh Muscat

Baku

������� �������
���	��

 ���!�!


������



78 PEGASUS _

... 

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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