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

Genel Müdürü
Pegasus Airlines CEO

MİSAFİRLERİMİZE TEŞEKKÜRLERİMİZLE…

Değerli Misafirlerimiz,

2021 yılında iç hatlarda 11,99 milyon, dış hatlarda 8,16 milyon olmak 
üzere toplam 20 milyonu aşkın misafirimize hizmet vermenin 
mutluluğunu yaşadık. Bizi tercih ettiğiniz için sizlere en içten 
teşekkürlerimizi iletiyor; koşullar ne kadar zorlu olursa olsun, sizin 
için var gücümüzle çalıştığımızı bilmenizi istiyoruz. 

Yeni yılda da uçuş ağımıza yeni destinasyonlar eklemeye devam 
ediyoruz. Ermenistan’ın başkenti Erivan’a uçuşlarımız 2 Şubat 
itibarıyla haftada 3 gün olarak başlıyor. Erivan’ın da eklenmesiyle 
birlikte, misafirlerimizi 36’sı yurt içinde, 85’i yurt dışında olmak üzere 
toplam 45 ülkede 121 noktaya ulaştırıyoruz. Uçuş ağımızı her geçen 
gün genişletmeyi ve siz değerli misafirlerimizi dilediğiniz şehirlere 
ulaştırmayı sürdüreceğiz.

Uçuş Asistanı ile daha hızlı ve pratik bir  
seyahat deneyimi
Pegasus Mobil uygulamasında uçuşlarınızla ilgili tüm işlemleri Uçuş 
Asistanımız aracılığıyla yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Örneğin; 
uçuşunuzun check-ine açılış tarihini görebilir, check-in yapabilir 
ve mobil biniş kartınızı görüntüleyebilirsiniz. Uçuşunuza ait tüm 
anonsları görebilir; kapı bilgisi, bagaj bandı bilgisi gibi uçuşunuza 
özel duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Planlarınız değişti diyelim; 
değişiklik, iptal ve açığa alma işlemlerinizi Uçuş Asistanı üzerinden 
kolayca yapabilirsiniz. Daha hızlı ve pratik bir seyahat deneyimi 
yaşamak istiyorsanız, bunlar ve daha birçok işlemi online olarak 
gerçekleştirebilmeniz adına sizin için geliştirdiğimiz bu özel dijital 
çözümüzü deneyebilirsiniz.

“Yarınlara Uçuyoruz” projemizde yeni dönem başlıyor
Pegasus Hava Yolları olarak gençleri önemsiyoruz ve topluma 
değer yaratmaları için gençleri desteklemenin önemine yürekten 
inanıyoruz. Onların güçlenmesiyle ilgili kıymetli fikirlerin hayata 
geçirilebilmesi için desteğin şart olduğunu da biliyoruz. Bu 
düşüncelerle başlattığımız Yarınlara Uçuyoruz projemizde 3. dönem 
başlıyor. Bu yeni dönemde, gençlik alanında çalışan STK’ların 
projelerine kapsamlı destekler sunmayı hedefliyoruz. En öncelikli 
hedefimiz, özellikle pandemi sebebiyle umutsuzluğa kapılan 
gençlerimizin güçlenmesine katkı sağlamak… Şubat 2022 – Mart 
2023 tarihleri arasında Sivil Toplum için Destek Vakfı (STDV) 
yürütücülüğünde ilerleyecek projemizin detaylarına dergimizin 
ilerleyen sayfalarından ulaşabilirsiniz.

Şubat’ta tatil keyfi
Şubat ayında kısa bir tatil keyfi yapmak isteyenler için iki önerim 
olacak. İlki ülkemizin en fazla ziyaret edilen bölgelerinden biri olan 
Kapadokya…  Bir kış masalını andıran bu eşsiz bölge, kısa bir uçuş 
mesafesinde seyahatseverleri bekliyor. Diğer önerim ise Rusya’nın 
başkenti Moskova… Tarihi ve kültürel mirasıyla öne çıkan bu güzel 
şehirde gezip görülebilecek eşsiz yerler var. Bu destinasyonlarla ilgili 
detaylı bilgiye dergimizin ilerleyen sayfalarından ulaşabilirsiniz.

Emniyetli, sağlıklı ve iyi uçuşlar dilerim.

THANKS TO OUR GUESTS…

Dear Guests,

In 2021, we were delighted to have served a total of more than 20 million 
guests, including 11.99 million on our domestic routes in Türkiye and 
8.16 million on our international routes. We express our sincere thanks 
to you for choosing us; and we would like you to know that no matter 
how challenging the conditions are, we are working tirelessly for you.

We continue to add new destinations to our flight network in the new 
year.  From 2 February, we are launching our three-times weekly route 
to Yerevan, the capital of Armenia. With the addition of Yerevan, 
we are now flying our guests to a total of 121 destinations in 45 
countries, including 36 domestic destinations in Turkey and 85 on our 
international network. We will continue to expand our flight network 
and take you, our valued guests, to the destinations of your choice.

A faster and more seamless travel experience with  
Flight Assistant 
Did you know that you can manage everything about your flight via 
our Flight Assistant feature on the Pegasus mobile app? For example, 
you can see the date that your flight opens for check-in, complete 
your check-in, and access your mobile boarding pass. You can see all 
announcements related to your flight and you can receive specific 
flight information such as your boarding gate and baggage carousel 
number. And if your plans have changed, you can easily make changes, 
cancellations and conversions to open tickets via the Fight Assistant.  
If you’d like a faster and more seamless travel experience, you can try 
this special digital solution that we have developed for you in order to 
perform these and many other procedures online. 

A new era begins on our “Flying into the Future” project 
As Pegasus Airlines, we care greatly for young people and believe 
wholeheartedly in the importance of supporting them so that they can 
make a valuable contribution to society. We also know that support is 
essential for the realisation of valuable ideas around their empowerment. 
In the third term of our “Flying into the Future” project, which we 
launched with these thoughts in mind, we aim to offer comprehensive 
support to non-governmental organisations (NGOs) that work with a 
youth focus. Our primary goal is to contribute to the empowerment of our 
youth who are demoralised as a result of the pandemic, in particular. You 
can find more details about our project which will be co-organised by the 
Support Foundation for Civil Society (STDV) between February 2022 and 
March 2023 in the upcoming pages of our magazine.

Holiday delights in February  
I have two recommendations for anyone who’d like to enjoy a short break in 
February. The first is Cappadocia, one of Türkiye’s most visited destinations… 
This unique region, reminiscent of a winter fairy-tale, awaits travel 
enthusiasts with just a short flight within Türkiye. My other suggestion is 
Russia’s capital Moscow… There are unique places to visit in this beautiful 
city that stands out with its historical and cultural heritage. You can find more 
information about these destinations in the following pages of our magazine.

Wishing you a safe, healthy, and pleasant flight.

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

FOUR CENTURY LONG ADVENTURE OF THE HAT
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arter.org.tr

OYUN ETRAFINDA 

AN EXHIBITION CENTRED AROUND  
A PLAY

1- Ahmet Doğu, “İpek”.
2- George Maciunas, “Flux Pinpon/Flux Ping-Pong”, 1976, Arter Koleksiyonu. 
Fotoğraf/Photo: Murat Germen
3- Emine Ekinci, “İsimsiz/Untitled, 2017. Sanatçı tarafından kamusal bilgi alanına ithaf edilmiştir./
Dedicated to the public domain by the artist.

1

2

3
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1- “İsimsiz/Untitled”, 2017.
2- “İsimsiz/Untitled”, 2019.

3- “İsimsiz/Untitled”, 2021. 
4- “İsimsiz/Untitled”, 2021.

ABSTRACT PAINTINGS

dirimart.com

1

2

3 4
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beykozkundura.com

THE MEET-UP 
OF HISTORY AND 
CINEMA

Film Festivali’nde
Can Merdan Doğan’ın yazıp yönettiği, geçen 

yılın çok konuşulan kısa filmlerinden “Stiletto”, 
festival yolculuğuna Londra ve Dublin’de 

devam ediyor. Yapımcılığını Erkan Taşkıran’ın 
üstlendiği ve Almanya-Türkiye ortak yapımı 

olan film, 23 Şubat-6 Mart tarihleri arasında 
gerçekleşecek İrlanda’nın en önemli film 
etkinliklerinden Dublin Uluslararası Film 

Festivali’nin uluslararası yarışmasında en 
iyi film ve seyirci ödülleri için yarışıyor. 

Geçtiğimiz Kasım ayında 32. Ankara Film 
Festivali’nde En İyi Kısa Film seçilen, 22. İzmir 
Kısa Film Festivali’nde de İkincilik Ödülü’nün 

yanı sıra En İyi Oyuncu Ödülü’nü kazanan film, 
arzuları ve toplum değerleri arasında seçim 

yapmaya zorlanan taksi şoförü Hasan’ın 
yaşadıklarını anlatıyor. Kara komedi türündeki 

“Stiletto”da, Murat Kılıç ve Nihal Yalçın 
başrolleri paylaşıyor.

“Stiletto” at Dublin 
International Film Festival

“Stiletto”, one of the most talked about short 
films of last year, written and directed by Can 
Merdan Doğan, continues its festival journey 

in London and Dublin. Produced by Erkan 
Taşkıran this German-Turkish co-production 

competes for the best film and audience awards 
in the international competition of the Dublin 

International Film Festival, one of Ireland’s most 
important film events, to be held from February 
23rd  to March 6th. The film, which was selected 
as the Best Short Film at the 32nd Ankara Film 
Festival last November, and won the Best Actor 
Award as well as the Second Prize at the 22nd

Izmir Short Film Festival, is about the life of taxi 
driver Hasan, who is forced to choose between 
his desires and social values. Murat Kılıç and 

Nihal Yalçın share the leading roles in the dark 
comedy “Stiletto”.
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maisongainsbourg.fr

AN ECCENTRIC PLACE THAT MUST  
BE VISITED IN 2022
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FOUR CENTURY LONG ADVENTURE 
OF THE HAT

rmk-museum.org.tr
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TIMELESS JEWELLERY 

zeyneperol.com.tr

Üzerine Bir Podcast Serisi
İstanbul Kültür Sanat Vakfı, yayımladığı 

yeni podcast serisiyle dile ve Türkçeye dair 
güncel meseleleri tartışmaya açıyor. 12 

bölümden oluşan seride kültürün ayrılmaz 
bir parçası olan dilin sanat, bilim, toplumsal 

cinsiyet, sağlık, iklim krizi gibi çeşitli alanlarla 
olan etkileşimi ele alınıyor. Dil, bir yandan 
gündelik hayattan beslenerek dönüşüyor, 
bir yandan da nasıl yaşadığımızı etkiliyor. 

İKSV’den “Dile Kolay” podcast serisinde her 
hafta farklı konuklarla, bilimsel düşünceden 

sağlığa, toplumsal cinsiyetten sanata, 
sosyal bilimlerden iklim krizine, habercilikten 
yapay zekâya pek çok alanın dille etkileşimi 
ele alınıyor. Seriyi, Mümkün İletişim kurucu 
ortağı İlkay Baliç ile İKSV Kurum Kimliği ve 

Yayınlar Direktörü Didem Ermiş Sezer birlikte 
hazırlayıp sunuyor. Dile Kolay’ın jeneriğini ise 

Toprak Sergen seslendiriyor. 

A Podcast Series on the 
Connection of Language and 

Culture
Istanbul Foundation for Culture and Arts opens 
up current issues about language and Turkish 

to discussion with its new podcast series. In the 
series consisting of 12 episodes, the interaction 
of language, which is an integral part of culture, 
with various fields such as art, science, gender, 
health, and climate crisis is discussed. On the 
one hand, language transforms by being fed 
from daily living, on the other hand, it affects 
how we live. İKSV’s “Dile Kolay” podcast series 
discusses the interaction of many fields with 

language, from scientific thought to health, from 
gender to art, from social sciences to climate 
crisis, from journalism to artificial intelligence, 

with different guests every week. The series 
is prepared and presented by İlkay Baliç, the 

founding partner of Mümkün İletişim, and 
Didem Ermiş Sezer, Director of İKSV Corporate 
Identity and Publications. Toprak Sergen sings 

the credits of Dile Kolay.
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Podcast serisini dinlemek için/
To listen to the Podcast series:

Spotify: https://open.spotify.com/
show/38qloKR90VnAFJ2zNeCqLN

Apple Podcasts: https://open.spotify.com/
show/38qloKR90VnAFJ2zNeCqLN

YouTube: https://www.youtube.com/
watch?v=XFoQWksLOys 

Deezer: https://www.deezer.com/
show/3298132

Y 
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“5 SECOND RULE”

epsilonyayinevi.com

Astral seyahatçi Maureen, yalan dedektörü 
Irene, kâhin Buddy, telekinetik becerileriyle 

Frankie ve onlara liderlik eden usta dolandırıcı 
Teddy… Muhteşem Telemachus Ailesi 1970’lerin 

ortalarında, sihirbazlık ve zihin okuma 
gösterileriyle ülke çapında üne kavuşmuşlardı. 

Ancak bir gece, televizyonda, hem de canlı 
yayında, sihir onları terk edince tüm aile 

utançlarıyla birlikte Şikago’ya çekilip görünmez 
olmayı seçti. Artık hiç kimsenin hatırlamadığı 

bu aileyle yirmi yıl sonra yeniden karşılaşıyoruz. 
Televizyondaki rezaletten çok sonra doğan 

torun Matty, kendi güçlerini keşfettikçe, bitkin, 
bitik –ve bu halde bile kapıya Gizli Servis’i 

getirmeyi becermiş– ailesinin hâlâ ve gerçek 
manada muhteşem olduğunu fark ediyor. 

Daryl Gregory’nin her bir ferdi özel biri olma 
potansiyeliyle lanetlenmiş, bir ailenin üç kuşaklık 

tuhaf ve efsanevi hikâyesini anlattığı Nebula 
Ödülü finalisti “Kaşık Bükenler”i (Spoonbenders) 

Emre Ülgen Dal’ın çevirisiyle okuyabilirsiniz. 
domingo.com.tr

The Curious Story of a 
Family’s Three Generations

Maureen, the astral traveller, Irene, the human lie 
detector, Buddy, the clairvoyant, Frankie gifted 

with the telekinetic skills, and Teddy, their leader, 
the master con man... The Great Telemachus 

Family had gained nationwide fame in the mid-
1970s for their magic and mind-reading shows. 
But one night, when the magic left them while 
they were live on TV, the whole family chose to 
withdraw to Chicago with that embarrassment 
and seemed to disappear from the face of the 
earth. Twenty years later, we again meet with 

this family, which no one remembers anymore. 
As grandson Matty, who was born long after the 
television disgrace, discovers his own powers, he 

realises that his whacked, exhausted family—who 
have managed to bring the Secret Service to 
their door even in that state—is still and truly 
magnificent. You can read the Nebula Award 

finalist “Spoonbenders”, in which Daryl Gregory 
tells the strange and legendary story of three 

generations of a family, each of whom is cursed 
with their potential to be someone special, with a 

translation by Emre Ülgen Dal.
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İç malzemesi:
200 gr şerih yağı, 1 küçük kuru soğan, 1 tatlı kaşığı pul biber, Tuz

Köfte malzemesi:
250 gr yağsız kıyma, 1.5 su bardağı şiş ve bulgur karışımı, Tuz

Sulu yemek malzemesi:
4 yemek kaşığı tane sumak, 1 litre su, Yarım kilo temizlenmiş 
gari otu, 1 su bardağı döğme, Tuz

Ingredients
For the stuffing:
200 g şerih fat, 1 small onion, ½ tbsp flaked red pepper, Salt

For the kibbeh:
250 g extra lean ground meat, ½ cup of şiş and bulgur mixture, Salt

For the sauce:
4 tbsp of sumac (whole), 1 lt water, ½ kg rinsed and cleaned gari herb, 
1 cup döğme, Salt

KIBBEH WITH GARI HERB 
(SNAKESHEAD) 
As a result of three years of effort, gastronomy editor, researcher writer 
Asuman Kerkez wrote down everything known about bulgur, from 
Mesopotamia to Anatolia, from the Hittites to Seljuks, from the traditions of 
rain prayer to its importance as a healthy nutrition. She gave us the recipe 
for kibbeh with gari herb (snakeshead), particular to the Bitlis region.

Mezopotamya’dan Anadolu’ya, Hititlerden 

TREND / Hotwire

Preparation
Çok ince kıyılmış şerih yağını derin bir 
tabağa alın. Soğanı rendeleyin. Yağın 
üzerine rendelenmiş soğanı, pul biberi 
ve tuzu ilave edin. İyice karıştırıp küçük 
erik boyutlarında toplar yapın. Tepsiye 
dizerek serin bir yerde bekletin.

Bulgur köftesi için kıymayı, bulgur 
ve şiş karışımını yoğurma kabına 
alın. Tuzunu ekleyip yoğurmaya 
başlayın. Köfte sakız kıvamına 
gelene kadar dikkatlice 
yoğurun. Ceviz büyüklüğünde 
parçalar koparıp yuvarlayın. 
İşaret parmağınızla köfteyi açıp 
yuvarladığınız yağlı malzemeden 
yerleştirin. Düzgünce kapatıp yuvarlak 
şekil verin. Birbirine değmeyecek 
şekilde aralıklı olarak bir tepsiye 
dizin. Üzerini kapatıp serin bir yerde 
bekletin. 

Sumağı ve suyu bir tencereye 
alın. Ocağa alıp kaynamasını 
bekleyin. Her tarafı eşit 
kaynayınca ocağı kapatın. 
Aromasının çıkması için 10 dakika 
kadar kapağı kapalı bir şekilde 
bekletin.

Diğer tarafta gari otunu temizleyip 
4 cm’lik parçalar halinde doğrayın. 
Döğmeyi yıkayıp süzün. Tercihen bir 
düdüklü tencereye gari otunu ve 
döğmeyi alın. Üzerine, tenceredeki 
malzemeleri 4 parmak geçecek 
kadar hazırladığınız sumaklı sudan 
ekleyin. Döğmeler yumuşayana kadar 
düdüklü tencereyi ayarlayıp pişirin. 
Köfteleri de tencereye alıp dışı hafif 
yumuşayana kadar (4-5 dakika) 
pişirin. Bekletmeden sıcak servis 
yapın.

Place the finely chopped şerih fat on 
a deep plate. Grate the onion. Add the 
grated onion, flaked red pepper and 
salt over the fat. Mix it well and make 
balls as big as plums. Place them on 
a tray and keep them in a cool place.

For the kibbeh, place the ground 
meat, bulgur and şiş mixture into 

a kneading bowl. Add salt 
and start to knead. Knead 
until the meatball mixture 
becomes pasty. Get walnut 
sized pieces from it and roll 

them. Thin out the meatballs 
like a cup with your fingers and 

place the fatty mixture in it. Close it 
smoothly and roll it out like a ball to 
make the kibbeh. Place them over a 
tray so that they won’t be touching 

one another. Cover the tray 
with a cloth or plastic cling 
wrap and keep it in a cool 
place. 

Place the sumac and water into 
a pot. Put it on the stove and let it 

come to a boil. Then turn off the heat. 
Let it simmer for 10 minutes with the 
lid closed.

On the other hand, rinse and clean 
the gari herb and chop it to get 1,5 
inch long pieces. Wash and strain the 
Döğme. Place the gari herb and the 
döğme into a pressure cooker. Add 
the sumac water until it passes the 
ingredients in it by 4 fingers. Cook 
them with the pressure cooker until 
the Döğme softens. Place the kibbeh 
into the cooker and cook them 
until their outer shell softens (4-5 
minutes). Serve hot.
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“Sinema projesi seçmeyi  

[ B Ü Ş R A  P E K İ N ]

 

 

“CHOOSING A CINEMA PROJECT IS MUCH LIKE FALLING IN LOVE”

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: ZEYNEP KUN

Şu sıralarda vizyona giren “Dilber Ay” filmiyle gündemdesiniz. Buradaki 
rolünüzü kısaca anlatabilir misiniz?

Bu karakterin sizinle özdeşleştirdiğiniz ya da kendinize yabancı 
hissettiğiniz huyları var mı?

You are making headlines with the movie “Dilber Ay” which is showing 
in theatres at the moment. Can you briefly tell us about your role in this 
movie?

Does this character have traits that you identify with or that you feel 
alien to?

PORTRE / Portrait
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PORTRE / Portrait

Have you ever come across a character that you 
associate yourself with, one you could not get out of the 
character, whose ideas you adapted into your own life?

You graduated from Dokuz Eylül University, Faculty of 
Fine Arts, Department of Theatre. At the same time, 
you took the stage at BKM Mutfak and took part in 
many movies. Based on your experience, is talent 
alone enough or does education contribute greatly to 
acting?

Kendinizle bağdaştırdığınız, rolden çıkamadığınız, kendi 
hayatınıza da fikirlerini uyarladığınız bir karaktere hiç 
denk geldiniz mi?

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro 
Bölümü’nden mezunsunuz, aynı zamanda da BKM 
Mutfak’ta sahne aldınız ve pek çok sinema filmelerinde 
rol aldınız. Deneyimlerinize dayanarak sadece yetenek 
yeterli mi yoksa eğitimin de oyunculuğa büyük katkıları 
oluyor mu? 

“Bayi Toplantısı”
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Bunca yıl sahne tozu yutmuş bir oyuncu olarak 
Türkiye’de tiyatronun geldiği noktayı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’deki film setleri ve yapımlarla ilgili neler 
düşünüyosunuz? Bu alandaki son gelişmeleri sizden 
alabilir miyiz?

Proje seçerken hangi kriterleri göz ününde 
bulunduruyorsunuz, olmazsa olmazlarınız var mı?

As an actor who has considerable stage experience 
throughout all these years, how do you assess the point 
that theatre has reached in Türkiye?

What do you think about movie sets and productions in 
Türkiye? Can you tell us about the latest developments 
in this field?

What criteria do you consider when choosing a project, 
do you have any absolute musts?
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PORTRE / Portrait

Kabul edip veya reddedip sonrasında pişman olduğunuz 
roller oldu mu?

İmkânınız olsaydı hangi yönetmenin hangi filminde 
oynamak isterdiniz? 

Yoğun bir iş temponuz var… Bu koşturma sırasında 
kendinize zaman ayırabiliyor musunuz? Size özel 
kaçamaklarınızı öğrenebilir miyiz?

Seyahat alışkanlıklarınız veya tercihleriniz var mı? 

Were there roles you accepted or rejected that you 
later regretted doing so?

If you had the opportunity, which film of which director 
would you like to have acted in?

You have a busy work schedule… Can you spare time 
for yourself during this rush? Can we learn about your 
special getaways?

Do you have travel habits or preferences? 

“Kolonya Cumhuriyeti”
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Seyahat travel

ADIM ADIM MOSKOVA

MOSCOW STEP BY STEP 
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SEYAHAT /  Travel
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
MOSKOVA’ya, haftanın HER günü her şey dâhil 
59,99 USD’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to MOSCOW from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights; 
all-inclusive prices start at 59,99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

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

You can fly to MOSCOW 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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MOSKOVA

YAZI / TEXT:  ZEYNEP KUN

MOSCOW STEP BY STEP
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SEYAHAT /  Travel

S A
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RUS SALATASI
Moskova’da Kızıl Meydan’ın 
görkemine tanık olduktan 

sonra ikonik Bolşoy 
Tiyatrosu’nda bir gösteri 

izleyebilir, bir yeraltı müzesi 
kadar ihtişamlı olan metroyu 

kullanarak şehrin farklı 
noktalarına ulaşabilir ya da 

özgünlüğüyle nam salan 
Rus mutfağının tatlarını 

deneyebilirsiniz. 

Russian Salad
After witnessing the 
splendour of the Red 

Square in Moscow, you can 
watch a show at the iconic 

Bolshoi Theatre, reach 
different points of the city 
by using the metro, which 

is as magnificent as an 
underground museum, or 
try the culinary delights of 

the Russian cuisine, which is 
famous for its originality.
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SEYAHAT /  Travel
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SEYAHAT /  Travel
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SEYAHAT /  Travel

34 PEGASUS _
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
KAYSERİ’ye, haftanın HER günü her şey dâhil 
329,99 TL’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to KAYSERİ from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights; 
all-inclusive prices start at 329,99 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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KAPADOKYA

YAZI / TEXT:  ZEYNEP KUN

A WINTER’S TALE CAPPADOCIA
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SEYAHAT /  Travel

P

gün yeterli.

Güray Müze

2

C

Güray Museum

Bu mevsimde Kapadokya’da 
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SEYAHAT /  Travel
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yeterli.

BALON TURLARI 
Sabahın erken saatlerinde 

gökyüzünü dolduran onlarca 
balon, bölgeyi bir peri 

masalına dönüştürüyor. 
Balonlar, vadilerin ve peri 

bacalarının üzerinden 
geçerken 300 ile 1.500 

metre arası bir yükseklikte 
süzülüyor. 60 ile 90 dakika 
arasında değişen turlarda, 

10, 15 ya da 20 kişiyle birlikte, 
bu eşsiz coğrafyayı kuş bakışı 

izleyebiliyorsunuz. Bölgede 
balon turu hizmeti veren çok 

sayıda işletme var.

Balloon Tours
Dozens of balloons filling 

the sky in the early hours of 
the morning transform the 
region into a fairy tale land. 

As the balloons pass over the 
valleys and fairy chimneys, 
they float at an altitude of 
between 300 and 1,500 

meters. You can watch this 
unique geography from a 

bird’s eye view with 10, 15 or 
20 people on tours ranging 

from 60 to 90 minutes. 
There are many companies 

that provide balloon tour 
services in the region.
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SEYAHAT /  Travel

TURLAR
Yerel acenteler aracılığıyla, 

Kapadokya’da bilindik 
rotaların dışına çıkmak ve 

isteğinize göre tasarlanmış 
bir tura katılmanız mümkün. 
Turu planlarlarken, Devrent, 
Paşabağ, Zelve ve Göreme 

Açık Hava Müzeleri ile 
Kaymaklı ve Derinkuyu yeraltı 
şehirlerinin kış aylarında da 
görülebileceğini aklınızda 

tutun.

Customised Tours
Through local agencies, it is 
possible to go beyond the 

usual routes in Cappadocia 
and join a tour designed 

according to your wishes. 
When planning the tour, 

keep in mind that Devrent, 
Paşabağ, Zelve and Göreme 

Open-Air Museums and 
the underground cities of 

Kaymaklı and Derinkuyu can 
also be seen in the winter.
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SEYAHAT /  Travel

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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ZURICH: THE CITY THAT 
APPRECIATES THE VALUE OF TIME

ÜÇ FARKLI LEZZET
Conditorei Café-Schober

Napfgasse’de yer alan Peclard-
Schober, uzun yürüyüşleriniz arasında 
mola verebileceğiniz, eşsiz bir pastane. 

1842’ye uzanan tarihi, kırmızı-bordo 
kadife koltukları ve duvarları, büyük 
kristal avizeleri ve zarif ortamıyla bu 

mekânda kendinizi bir zaman tüneline 
girmiş gibi hissediyorsunuz. 
conditorei-cafe-schober.ch 

Zeughauskeller
Gitmeden rezervasyon yaptırmanız 

gereken Zeughauskeller, tam bir 
İsviçreli. Duvarlarında savaş aletlerinin 

sergilendiği bu geleneksel restoran, 
size bir Ortaçağ şatosunda olduğunuzu 

hissettiriyor. Geleneksel İsviçre 
lezzetleri sunan bu ünlü restoranın 

etlerini tatmadan dönmeyin. 
zeughauskeller.ch

Teuscher
Yalnızca Zürih’in değil tüm ülkenin 
en iyi bilinen çikolatacılarından biri 

Teuscher. Bu markayı böylesine bilinir 
kılansa olağanüstü lezzetleri olduğu 

kadar göz kamaştıran sunumu ve 
vitrini. 70 yılı aşan bir geçmişe sahip 
Teuscher’den içeri girin ve mümkün 
olduğunca çok şeyin tadına bakın!

teuscher.com 

Three Different Flavours
Conditorei Café-Schober

Located in Napfgasse, Peclard-
Schober is a unique patisserie where 

you can take a break between your 
long walks. With its history dating 
back to 1842, red-burgundy velvet 
armchairs and walls, large crystal 

chandeliers and elegant setting, you 
feel like you’ve entered a time tunnel 

in this place.

Zeughauskeller
Zeughauskeller, which you need to 
make a reservation before you go, 
is genuinely Swiss. This traditional 

restaurant, on the walls of which war 
tools are displayed, makes you feel 
like you are in a medieval castle. Do 

not leave without tasting the meat of 
this famous restaurant, which offers 

traditional Swiss culinary delights. 

Teuscher
Teuscher is one of the best known 
chocolatiers not only in Zurich but 
in the whole country. What makes 

this brand so well-known is its 
extraordinary flavors as well as its 
dazzling presentations and shop-

window. Step inside Teuscher, which 
has a history that dates back over 
70 years and taste as many things 

as you can!
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lifestyle
TIPS FOR A BETTER LIVING

“MUSIC IS UNIVERSAL MOTTO IS BECOMING REALITY”
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Lifestyle

“Müzik evrenseldir mottosuna  

“Music is universal motto is becoming reality”

[ E S R A  Ü Ç C A N ]

Piyano ile nasıl tanıştınız? Müzik eğitiminizden bahsedebilir misiniz?

Peki nasıl başladı müzik serüveniniz?

How did you get introduced to piano? Can you talk about your music 
education?

Well then, how did your music adventure start?
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Lifestyle

Okuyucularımız sizi nerelerden dinleyebilir?

Tarzınızı üç kelimeyle özetleyecek olsanız bunlar neler 
olurdu?

Şarkı söylemek sonradan işe dahil oldu sanıyorum…

Where can our readers listen to you?

If we had to sum up your style in three words, what would 
they be?

Guess singing came in later …
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Şarkı sözü yazarlığınız nasıl gelişti?

“Masal”ın hikâyesini sizden dinleyebilir miyiz?

Yapım sürecinde çalışacağınız kişileri nasıl 
belirliyorsunuz? 

How did your songwriting journey evolve?

Can we hear the story of “Masal” from you?

How do you choose the people you will work with during 
the production process?
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Biraz Mimarlık geçmişinizden de bahsedebilir miyiz? 
Sürdürülebilir Kalkınma Mimarı kimdir, ne yapar?

Can we talk a little bit about your architectural 
background? What is meant by Sustainable Development 
Architect and what does s/he do?

Lifestyle
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Aslında sürdürülebilir binaları gezen bir seyahat turu ilgi 
çekici olabilir… 

Avrupa’da mutlaka görülmesi / yapılması gereken bir 
öneriniz var mı?

In fact, a travel tour of sustainable buildings might be 
interesting…

Lifestyle
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Dünyanın pek çok yerine seyahat ettiniz. Şimdiye kadar 
sizi en çok etkileyen yer neresi oldu? 

Şu anda uçağa binip istediğiniz yere gidebilecek olsanız, 
nereye doğru yol alırdınız?

Bu yıl için planlarınız neler?

Do you have a recommendation for our readers in terms 
of what must be seen or done in Europe?

You have travelled to many parts of the world. What place 
has impressed you the most so far? 

If you could hop on a plane right now and go anywhere you 
want, where would you go?

What are your plans for this year?
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Lifestyle
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THE APPROACH TO VACATION THAT 
EVOLVED WITH THE PANDEMIC 
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P

Pandemide en popüler destinasyonlar
The most popular destinations during  
the pandemic

th

Lifestyle
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The world is living on the edge now!

ź ź
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Lifestyle

Questions in Our Minds
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Early bird catches the worm!

Determine your needs!

Fresh Air and Oxygen

Follow the updates!



Your horoscope for FEBRUARY says that...

Ayın başında gerçekleşecek yeniay bir taşınma ya 
da evi aileyi ilgilendiren bir konuda yeni bir hedef, 
başlangıç işaret ediyor. Evin düzeni açısından 
yeni bir bakış açısına ve kuracağınız düzenin uzun 
vadeli etkilerini düşünmeye ihtiyacınız var. Bu 
ay kendinizi ifade edip sesinizi duyurmak adına 
motivasyonunuz artacak. Ay ortasında çabalarınız 
karşılığında işiniz ile ilgili sonuçlar almaya 
başlayacaksınız.

The new moon, which will take place at the 
beginning of the month, indicates a new goal, a 
start in a matter that concerns the house and 
family. You need a new perspective on the setup of 
the house and think about the long-term effects 
of your setup. This month, your motivation will 
increase to express yourself and make your voice 
heard. In the middle of the month, you will start 
getting results related 
to your work in return for 
your efforts.

AKREP I SCORPIO

Ayın başında gerçekleşecek 
yeniay, yeni deneyimlerin ve 
değişim, gelişim ihtiyacının karşılanması adına 
yapmanız gerekenleri karşınıza çıkaracak. 
Ancak bunları elde etmek için çaba gerekecek. 
Yani hiçbir şey kendiliğinden olmayacak. Bu 
ay finansal kaynak artırmak adına alacağınız 
riskler hayatınıza hız kazandıracak. İletişim 
konusu ve eğitim öğretim ile alakalı konular 
ise bir miktar stres barındırıyor. Özellikle ay 
ortasında dolunay döneminde yakın çevrenizle 
iletişim kurmak yorucu olabilir.

The new moon, which will take place at the 
beginning of the month, will reveal what you 
need to do in order to meet the need for new 
experiences, changes and developments. 
However, it will take effort to meet those needs. 
So nothing will happen by itself. The risks you 
will take to increase financial resources this 
month will accelerate your life. The subjects 
related to communication and education 
can make you feel a little stressed. It can be 
tiring to communicate with your close circle, 
especially during the full moon in the middle of 
the month.

GEMINI

Ayın başında gerçekleşecek 
yeniay ciddiyetle ele 
alınması gereken kararlar 
ve konuşmaları gündeme 
taşıyacak. Geciktirdiğiniz 
kararlar, hem fikir olunması 
gereken konular, yakın çevrenizi ilgilendiren 
sorumluluklar ön plana çıkıyor yeniay ile. 
Para akışının hız kazanacağı ve kaynak 
adına çözümler üretebileceğiniz bir dönem 
başlıyor. Ay ortasında daha önce bilmediğiniz 
denemediğiniz işler ve ortamlar sizi biraz strese 
sokabilir. Ama deneyimin faydası çok kıymetli 
olacak.

The new moon that will take place at the 
beginning of the month will bring forth decisions 
and conversations that need to be taken 
seriously. Decisions you delay, issues that need 
to be agreed upon, and responsibilities that 
concern your immediate surroundings come to 
the fore with the new moon. A period begins in 
which the flow of money will accelerate and you 
can produce solutions for finding resources. In 
the middle of the month, jobs and environments 
that you have not tried before can put you under 
some stress. But the benefit of experience will 
be invaluable.

YAY I SAGITTARIUS
Ayın başında gerçekleşecek 
yeniay, özel ilişkiler ve aşk 
hayatınız açısından yeni 
gündem maddeleri yaratabilir. 
Hayatın keyifli yanlarını daha çok yaşamak 
ihtiyacındasınız. Hobiler, seyahatler, eğlence hayatı 
önem kazanacak. Çocuk haberleri de alınabilir bu 
yeniay ile birlikte. Ay ortasında kalabalıklarla organize 
bir şekilde yapacağınız işler ve bu işlerdeki dengeler 
önem kazanacak. Bu ay ev yaşamınızda bir şeyler 
düzene giriyor. Tabii ki sizin gayretiniz ve aldığınız 
inisiyatif eşliğinde.

The new moon, which will take place at the 
beginning of the month, can place new items on the 
agenda regarding your special relationships and love 
life. You need to experience the pleasant aspects of 
life more. Hobbies, travelling, and having fun will gain 
importance. Children’s news can also be received 
with this new moon. In the middle of the month, 
the works you will do in an organised way with the 
crowds and the balance in these works will gain 
importance. Things are getting into order in your 
home life this month. Of course, due to your own 
effort and the initiative you take.

LIBRA

Ayın başında gerçekleşecek yeniay, yeni bir çevre 
ve gelecek planlarındaki değişimin habercisi 
olacak. Ancak atacağınız bu adım sosyal alanlarda 
ya da organizasyonlarda daha fazla sorumluluk 
almanızı gerektirecek. 4.Şubat itibarıyla özellikle 
mesleki konularda yeni fırsatlar ve girişimcilik 
gerektiren adımlar gündeme gelecek. 16.Şubat 
dolunay civarında da özel hayatınız ve çocuklarınız 
konusunda alınacak kararlar gündeme gelecek. 
İdealler ve gerçekler arasında kalacaksınız.

The new moon, which will take place at the beginning 
of the month, will herald a new environment and a 
change in future plans. However, this step you will 
take will require you to take more responsibility 
in social areas or organisations. As of February 
4th, new opportunities and steps that require 
entrepreneurship, especially in professional matters, 
will be on the agenda. Around the full moon on 
February 16th, decisions about your private life and 
children will come to the fore. You will be torn between 
ideals and reality.

KOÇ I ARIES

TAURUS
Ayın başında gerçekleşecek yeniay, yeni 
bir işe, göreve, pozisyona başlamak adına 
tetikleyici olabilir. Yaptıklarınızın sonucuyla 
karşı karşıya geleceksiniz. Eğer mesleki açıdan 
kendine zaman içinde yatırım yapmış ve çaba 
göstermişseniz sorumluluk katan güzel bir 
başlangıç olabilir. Yabancılardan gelecek destek, 
seyahatler aracılığıyla elde edilecek kazanç için 
cesaretiniz artacak bu ay. 16.Şubat dolunayı da 
ev ve aile yaşamınızda bazı gelişmeler yaratacak. 
Dekorasyon ve tadilat da olabilir aile ilişkilerini 
ilgilendiren kararlar da alınabilir.

The new moon that will take place at the 
beginning of the month can be a trigger for 
starting a new job, task or position. You will face 
the consequences of your actions. If you have 
invested in yourself and put effort into improving 
yourself professionally in due time, it can be a 
good start that gives you a lot of responsibility. 
This month, you will be encouraged for earnings 
that will be yielded from 
travelling and with the support 
of foreigners. The full moon on 
February 16th will also create 
some developments in your 
home and family life. Decisions 
regarding decoration and 
renovation, or family relationships 
may need to be taken.

Ayın başında gerçekleşecek yeniay bir taşınma ya 
da evi aileyi ilgilendiren bir konuda yeni bir hedef,
başlangıç işaret ediyor. Evin düzeni açısından
yeni bir bakış açısına ve kuracağınız düzenin uzun 
vadeli etkilerini düşünmeye ihtiyacınız var. Bu 
ay kendinizi ifade edip sesinizi duyurmak adına
motivasyonunuz artacak. Ay ortasında çabalarınız 
karşılığında işiniz ile ilgili sonuçlar almaya
başlayacaksınız.

The new moon, which will take place at the 
beginning of the month, indicates a new goal, a 
start in a matter that concerns the house and 
family. You need a new perspective on the setup of 
the house and think about the long-term effects 
of your setup. This month, your motivation will 
increase to express yourself and make your voice 
heard. In the middle of the month, you will start 
getting results related
to your work in return for 
your efforts.

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

Ayın başında gerçekleşecek yeniay ile 
girişeceğiniz işler, harekete geçireceğiniz 
niyetler hemen ses getirmeyecek. Aslında belki 
de bir şeyler iyice netleşmeden, şekillenmeden 
niyeti hemen açık etmemek çok daha iyi olabilir 
sizin için. Elinizde olan, planladığınız şeyleri 
toparlamanız, önce bazı meseleleri kendi içinizde 
halletmeniz gerekecek. Karşınıza çıkacak fırsatlar 
çevreniz tarafından desteklenecek ama biraz 
zamanı var. Yoğun iş temposu ay ortasında sizi 
yoracak. Sağlığınızı ihmal etmeyin.

With the new moon that will take place at the 
beginning of the month, your undertakings and 
intentions will not immediately make a great 
impact. In fact, perhaps it would be much better 
for you not to reveal your intentions forthright, 
before something becomes clear and gets 
shaped. You will need to gather what you have, 
what you have planned, and first settle some 
issues within yourself. The opportunities that 
will come your way will be supported by your 

environment, but it will take 
some time to culminate. Intense 
work schedule will tire you out in 
the middle of the month. Do not 
neglect your health.

CAPRICORN PISCES
Ayın başında gerçekleşecek yeniay, maddi 
hedefler belirleme, bütçe düzenleme, yatırım 
kararı ya da kaynak üretimi adına kararlar alma 
etkisi yaratacak. Bu ay pek çok şey için, özellikle 
de somut bir sonuç bekliyorsanız, acele eden 
bir tavrınız var. Daha sabırlı olmanız gerekecek.  
Zira harekete geçtiğiniz işlerin maddi açıdan da 
desteklenmesi ve istikrar içermesi gerekiyor.

The new moon, which will take place at the 
beginning of the month, will lead you to set 
material targets, arrange a budget, make 
investment decisions or take decisions for 
generating resources. You have a rushed 
attitude towards many things this month, 
especially if you are expecting a tangible result. 
You will need to be more patient. Because your 
undertakings need to be supported financially 
and must be stable.

Ayın başında burcunuzda bir yeniay 
gerçekleşecek. Toparlanmak, havada uçuşan 
hedefleri ve beklentileri somut bir plan ile 
netleştirmek adına sizi harekete geçirecek. 
Çok fazla şeyi aynı anda istiyorsunuz. 
Sabırlı ve her şeyin kendi sırasını 
beklediğini unutmadan, gayreti 
eksiltmeden ilerlemek için atılacak adımlar 
söz konusu. Bireysel hedefleriniz ayın ilerleyen 
zamanlarında hayatı paylaştığınız kişilerle 
karşı karşıya gelme riski veriyor. İlişkilerde 
dengeleri korumak önemli sizin için.

At the beginning of the month, a new moon 
will occur in your sign. It will mobilise you to 
rally, to clarify the goals and expectations 
that are up in the air with a concrete plan. You 
want too many things at once. There are steps 
to be taken to move forward without losing 
on effort; remember to be patient knowing 
everything has its turn. Your individual goals 
may lead you to risk confronting the people 
you share your life with later on in the month. 
It is important for you to maintain balance in 
relationships.

KOVA I AQUARIUS

Ayın başında gerçekleşecek yeniay rutinleriniz, 
görevleriniz, günlük akış ve alışkanlıklarınız 
açısından bir tazelenme etkisi yaratacak. Daha 
organize, işlevsel ve uzun vadeli bir düzen 
size iyi gelecek. Bu sayede özel yaşamınıza da 
daha çok zaman ayırma şansı bulabilirsiniz. 
Ay ortasında çok fazla yorucu bir tempo değil 
de kendinize zaman ayıracağınız bir akış 
hedefleyin.

The new moon that will take place at the 
beginning of the month will create a refreshing 
impact in terms of your routines, 
tasks, daily flow and 
habits. A more organised, 
functional and long-term 
setup will do you good. In 
this way, you can get the 
chance to allocate more 
time for your private 
life. In the middle of the 
month, aim for a flow 
which will lead you to take 
time out for yourself, instead of 
an extremely tiring pace.

VIRGO

Ayın başında gerçekleşecek yeniay bazı finansal 
gelişmeleri, borç, alacak, verecek meselelerini, 
kredi, miras veya tazminat içerikli gelişmeleri 
işaret ediyor. İşin içinde para ve paylaşımlar söz 
konusu olduğunda biraz tedbirli ve adil olmak 
şart. İkili ilişkiler ve anlaşmalar açısından bu 
ay hız kazandıracak olaylar yaşanabilir. Bu ay 
yapılan her şeyin temelinde ya da sonucunda 
maddi açıdan bir düzen yaratma çabası olacak. 

The new moon, which will take place at the 
beginning of the month, indicates some 
financial developments regarding issues 
of debt, receivables and payables, loans, 
inheritance or compensation. When it comes to 
money and shares, it is necessary to be a little 
cautious and fair. In terms of bilateral relations 
and agreements, there may be events that 
will get accelerated this month. Creating an 
order in material matters may be the basis or 
consequence of everything done this month.

YENGEÇ I CANCER

Ayın başında gerçekleşecek yeniay ile
girişeceğiniz işler, harekete geçireceğiniz 
niyetler hemen ses getirmeyecek. Aslında belki 
de bir şeyler iyice netleşmeden, şekillenmeden
niyeti hemen açık etmemek çok daha iyi olabilir 
sizin için. Elinizde olan, planladığınız şeyleri 
toparlamanız, önce bazı meseleleri kendi içinizde 
halletmeniz gerekecek. Karşınıza çıkacak fırsatlar
çevreniz tarafından desteklenecek ama biraz 
zamanı var. Yoğun iş temposu ay ortasında sizi 
yoracak. Sağlığınızı ihmal etmeyin.

With the new moon that will take place at the 
beginning of the month, your undertakings and 
intentions will not immediately make a great 
impact. In fact, perhaps it would be much better 
for you not to reveal your intentions forthright, 
before something becomes clear and gets 
shaped. You will need to gather what you have, 
what you have planned, and first settle some 
issues within yourself. The opportunities that 
will come your way will be supported by your 

environment, but it will take 
some time to culminate. Intense 
work schedule will tire you out in
the middle of the month. Do not
neglect your health.
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Ayın başında burcunuzda bir yeniay
gerçekleşecek. Toparlanmak, havada uçuşan
hedefleri ve beklentileri somut bir plan ile 
netleştirmek adına sizi harekete geçirecek. 
Çok fazla şeyi aynı anda istiyorsunuz. 
Sabırlı ve her şeyin kendi sırasını
beklediğini unutmadan, gayreti 
eksiltmeden ilerlemek için atılacak adımlar 
söz konusu. Bireysel hedefleriniz ayın ilerleyen
zamanlarında hayatı paylaştığınız kişilerle
karşı karşıya gelme riski veriyor. İlişkilerde
dengeleri korumak önemli sizin için.

At the beginning of the month, a new moon
will occur in your sign. It will mobilise you to 
rally, to clarify the goals and expectations 
that are up in the air with a concrete plan. You 
want too many things at once. There are steps 
to be taken to move forward without losing 
on effort; remember to be patient knowing
everything has its turn. Your individual goals 
may lead you to risk confronting the people
you share your life with later on in the month.
It is important for you to maintain balance in 
relationships.

KOVA I AQUARIUS
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hing done this month.

Ayın başında gerçekleşecek yeniay, yeni bir 
anlaşma, evlilik konusunda yeni bir sorumluluk, 
eşinizin hayatından uzun vadeli taahhüt içeren 
bir adım açısından tetikleyici olabilir. Yaptığınız 
iş birliklerinin sonucunu bireysel yaşamınızda 
alabilirsiniz ay ortasındaki dolunay ile. Bu ay 
işlerinizin akıcılığı artacak ve iş arkadaşlarınızla 
yaşadığınız sorunlar tahmin ettiğiniz daha hızlı 
şekilde çözüme kavuşacak.

The new moon at the beginning of the month can 
be a trigger for a new deal, a new responsibility 
in marriage or a step to be taken for long-term 
commitment in your spouse’s life. You can get the 
results of your collaborations in your individual 
life with the full moon in the middle of the month. 
This month, the fluidity at work will increase and 
the problems you have with your colleagues will be 
resolved faster than you can imagine.

 LEO
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Pegasus’tan Haberler News

PEGASUS’UN “YARINLARA UÇUYORUZ”  

A NEW ERA BEGINS WITH PEGASUS’ “FLYING INTO THE FUTURE” PROJECT
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A NEW ERA BEGINS WITH PEGASUS’ 
“FLYING INTO THE FUTURE” PROJECT

PEGASUS’UN “YARINLARA 
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THOSE WE BID FAREWELL 
TO FROM OUR FLEET WITH 
G R AT I T U D E  A N D  L O V E …

Ali Reha Avşar

Süleyman Çakır

Ömer Gökalp Atak
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HABER / News

Esas Sosyal tarafından üniversiteli gençlere fırsat eşitliği sağlamak amacıyla geliştirilen Hayırlı Sabancı 
Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı’nın yeni dönem başvuruları tamamlandı. Program, ikinci yılında 200 gence 

üç kur İngilizce eğitimi sağlayacak. 

The applications for the new term of the Hayırlı Sabancı English Chance Program, developed by Esas Sosyal to provide equal 
opportunities for university students, are closed. In its second year, the program will provide 200 young people with three 

courses of English education.

Esas Holding’in sosyal yatırım birimi Esas Sosyal, holdingin sorumlu 
vatandaşlık değerini merhum Şevket Sabancı ve ailesinin topluma 
geri verme vizyonu ile birleştirerek, “gençlik ve istihdam” alanında 
sürdürülebilir ve ölçülebilir sosyal yatırımlar yapıyor. Gerçekleştirdiği 
araştırmalar çerçevesinde özellikle işverenler tarafından daha az bilinen 
ve daha az tercih edilen devlet üniversitelerinden mezun gençlerin 
işsizliğine odaklanan Esas Sosyal; çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık ilkeleriyle 
hayata geçirdiği programları ile farklı yetkinlik ve becerilere sahip gençleri 
istihdama kazandırıyor. Böylece sahiplendiği alanda sürdürülebilir 
sosyal fayda yaratma misyonuyla gençlere fırsat eşitliği sunarken sivil 
toplum sektörüne ve iş dünyasına da nitelikli iş gücü sağlayarak ülke 
kalkınmasına katkıda bulunuyor.

“Gençlere Fırsat, Geleceğe Yatırım” anlayışını benimseyen Esas Sosyal, 
2016 yılında başlatılan Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı 
ile gençlerin istihdamı konusunda yüksek bir sosyal etki yarattı. Bu 
Programdan edinilen deneyimler ve alınan geri bildirimler ışığında 
2021 yılında Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı’nı 
hayata geçirdi. Gençlerin okuldan işe geçiş süreçlerinde karşılaştıkları 
en büyük engellerden biri olan İngilizce yetkinliğine çözüm modeli 
sunan bu Program ile az bilinen devlet üniversitelerinin 3. sınıflarında 
okuyan gençlere, 12 ay süresince üç kur online canlı sınıflarda Berlitz 
Dil Okulları’nın uzmanlığıyla İngilizce eğitimi sağlanarak en az orta 
seviyede yabancı dil bilgisi ile mezun olmaları amaçlanıyor. Program 
kapsamında gençler, teorik dil eğitiminin yanında İngilizce CV hazırlama, 
bire bir İngilizce mülakat koçluğu gibi imkânlara da sahip oluyor. Henüz 
Programa devam eden ilk yıl katılımcıları arasında staj, yarı zamanlı ya 
da tam zamanlı iş bulan, yurt dışı programlarına katılan, özel bir eğitim 
programına dâhil olan 150 genç bulunuyor. 

Her yeni neslin yeni bir umut olduğuna, gençlere sunulan fırsatların 
ülkemizin kalkınmasına büyük katkı sağladığına değinen Esas Holding 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, “Esas Holding 
olarak çalışmalarımızı her daim çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık değerlerini 
benimseyerek sürdürüyoruz. Holding’in ana iş kollarından biri olan Esas 
Sosyal’de de durum aynı şekilde ilerliyor. Gençlerin birbirinden farklı 
deneyimi, yeteneği var. Çeşitli kültür, yaşayış, cinsiyet ve yaşam tarzına 
sahip gençlerimize fırsat eşitliği sunarken profesyonel hayata donanımlı, 
öz güvenli ve sosyal bireyler olarak katılmalarına katkı sağlıyoruz. 
Farklılıkların zenginlik olduğunun bilincindeyiz. Sahiplendiğimiz gençlik 
ve istihdam alanının bu değerleri vurgulamak ve yaratılan faydayı 
gözlemlemek için çok doğru bir odak noktası olduğunu düşünüyoruz. 
Sevgili annem Hayırlı Sabancı’nın desteğiyle hayata geçirdiğimiz İngilizce 
Fırsatım Programı da bu gençlerin daha okurken potansiyellerini 

HAYIRLI SABANCI ENGLISH CHANCE PROGRAM CONTINUES TO OFFER EQUALITY  
OF OPPORTUNITY TO YOUNG PEOPLE!

Esas Sosyal, the social investment unit of Esas Holding, is making 
sustainable and measurable social investments in the field of “youth 
and employment”, combining the holding’s responsible citizenship value 
with the vision of the late Şevket Sabancı and his family to give back 
to society. Within the framework of research conducted, Esas Sosyal 
focuses on unemployment of young graduates of state universities 
which are less known and less preferred by employers and brings young 
people with different competencies and skills into employment with the 
programs it implements around the principles of diversity, equity and 
inclusion. Thus, with the mission of creating sustainable social benefit in 
the field it embraces, Esas Sosyal provides equal opportunities to youth 
and contributes to the development of the country by providing qualified 
workforce to the third sector and the business world.

Embracing the the approach of “A Chance for Youth, An Investment 
in the Future”, Esas Sosyal has created a high social impact on youth 
employment with the Şevket Sabancı First Chance Program launched 
in 2016. In the light of the experiences gained from this Program and 
the feedback received, Hayırlı Sabancı the English Chance Program 

Emine Sabancı Kamışlı
Esas Holding Yönetim  
Kurulu Başkan Vekili
Esas Holding Vice 
Chairperson
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was launched in 2021. With this Program offering a solution model to 
English proficiency as one of the biggest obstacles young people face in 
transitioning from school to work, young people studying in their 3rd year 
of lesser-known state universities are offered English education with the 
expertise of Berlitz Language Schools for 12 months in three-course 
online live classes with the aim to help them graduate with at least 
intermediate level of English. Within the scope of the program, young 
people get the chance to prepare an English CV and have one-on-one 
English interview coaching, in addition to theoretical language training. 
Among the first-year participants who are still in the education process 
in the program, there are 150 young people who found internships, part-
time or full-time jobs, participated in programs abroad, and are included 
in special training programs.

Mentioning that every new generation heralds new hope and that 
the opportunities offered to young people contribute greatly to the 
development of our country, Emine Sabancı Kamışlı, Esas Holding 
Vice Chairperson said, “As Esas Holding, we always carry on with our 
endeavours by adopting the values of diversity, equity and inclusion. This 
also applies to Esas Sosyal, one of the Holding’s main business lines. 
Young people have different experiences and skills. While we offer equal 
opportunities to young people of various cultures, lifestyles, genders 
and socioeconomic status, we contribute to their participation in 
professional life as well-equipped, self-confident and social individuals. 
We are aware that differences are create richness. We think that the field 
of youth and employment we embrace is the right locus to emphasize 
these values and observe the benefit created. English Chance Program, 
which we have implemented with the support of my dear mother, Hayırlı 
Sabancı, offers a great chance to these young people to discover their 
potential, gain self-confidence and courage while they are still studying. 
The young people who are today’s students will be the individuals who 
will determine our future tomorrow. The great interest we received in 
the first year of Hayırlı Sabancı English Chance Program showed us 
the need in this area. While there are so many eager young people, 
we thought of giving an opportunity to 200 more young people in the 
new term. While we carry on with the programs we have brought to life 
and reap their social benefits day by day, we take care to integrate our 
ecosystem into every moment of this cycle. We would like to extend our 
thanks for the material and moral resources provided by the ecosystem 
we have developed which exceeds 2,000 people. The scholarship holders 
of the corporate sponsors of our Şevket Sabancı First Chance Program 
and young people recommended by our NGOs can have the priority to 
benefit from our programs if they fulfil the criteria. Thus, our programs 
complement each other and we mutually increase the added value of our 
investments in youth, together with our stakeholders. We will continue 
to eliminate the obstacles that stand in the way of our youth by creating 
in-depth solution models for the unemployment of educated youth.”

Applications to the Hayırlı Sabancı English Chance Program were closed 
with applications from 116 universities across Türkiye. 69% of the 
applicants are women and 31% are men, mostly from the departments 
of Industrial Engineering, Law, and Psychology.

After the evaluation process, which will be carried out with great care, 
200 participants who are entitled to participate in the Program will start 
their training on the week of March 1st, following the orientation. You can 
access all Program details which is planned to be completed in March 
2023, at ingilizcefirsatim.org.

keşfetmeleri, öz güven ve cesaret kazanmaları için müthiş bir fırsat. 
Bugünün öğrencileri olan gençler yarın bizim gelecekteki konumumuzu 
belirleyen bireyler olacak. Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım 
Programı’nın ilk yılında aldığımız yoğun ilgi, bu alandaki ihtiyacı bize 
gösterdi. Biz de bu kadar istekli genç varken yeni dönemde 200 gence 
daha fırsat vermeyi düşündük. Hayata geçirdiğimiz ve günden güne 
daha fazla sosyal fayda sağladığımız programlarımızı devam ettirirken 
ekosistemimizi döngünün her anına entegre etmeye özen gösteriyoruz. 
Geliştirdiğimiz 2000 kişiyi aşan ekosistemin bize sağladığı maddi manevi 
kaynaklar için onlara teşekkür ederiz. Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat 
Programı’mızın kurumsal destekçilerinin bursiyerleri ve STK’larımızın 
önerdiği gençler, kriterleri uygun olduğunda programlarımızdan 
öncelikli olarak faydalanabiliyorlar. Böylece hem programlarımız birbirini 
tamamlıyor hem de el ele verdiğimiz paydaşlarımızla birlikte gençlere 
yaptığımız yatırımların katma değerini karşılıklı olarak artırıyoruz. Eğitimli 
genç işsizliği konusuna derinlemesine çözüm modelleri yaratarak 
gençlerimizin önüne çıkan engelleri bertaraf etmeye devam edeceğiz” 
dedi.

Başvuruları tamamlanan Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım 
Programı’na Türkiye genelinden 116 üniversiteden başvuru yapıldı. 
Ağırlığı Endüstri Mühendisliği, Hukuk, Psikoloji bölümlerinden olan 
başvuruların %69’u kadın, %31’i erkek adaylardan oluşuyor. 

Büyük bir titizlikle yapılacak başvuru değerlendirme süreci sonrasında 
Programa katılmaya hak kazanan 200 katılımcı, gerçekleştirilecek 
oryantasyonun akabinde 1 Mart haftasında eğitime başlayacak. Mart 
2023’te tamamlanması planlanan Program ile ilgili tüm detaylara 
ingilizcefirsatim.org adresinden ulaşılabiliyor. 

www.esassosyal.org

Hayırlı Sabancı
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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

5 LT55 LTLT
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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 

UTYDU
REEFR
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Riyadh Muscat

Baku
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...

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

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