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

Genel Müdürü
Pegasus Airlines CEO

MİNİMUM TEMASLA SEYAHAT
Değerli Misafirlerimiz,
Bu ay sizlere vermek istediğim iki güzel haber var. İlki Express Bagaj hizmetimize 
eklenen yeni bir özellikle ilgili... Bildiğiniz gibi, pandemi dönemiyle birlikte “minimum 
temasla seyahat” konusu büyük bir önem kazandı. Biz, Türkiye’nin dijital hava 
yolu olarak; dijital dönüşümümüzü başlattığımız 2018 yılından bu yana siz değerli 
misafirlerimiz için yenilikçi birçok dijital çözüm sunuyoruz. Bu yenilikçi süreçlerimizle 
teması en aza indirmek mümkün oluyor. Şimdi ise Express Bagaj hizmetimize yeni 
bir özellik ekleyerek bir üst seviyeye taşıdık. Artık misafirlerimiz, Express Bagaj 
ekranındaki QR kodu telefonlarından okutarak kiosk üzerinden yapılan tüm işlemleri 
kendi telefonları üzerinden yapabiliyor. Böylece hem temassız işlemlerini kendi 
cihazları üzerinden yapabiliyor hem de uçtan uca bir dijital deneyim yaşayabiliyorlar. 
Bu uygulamamızı başta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı olmak üzere yurt içinde 
Express Bagaj ünitelerimizin olduğu pek çok havalimanında başlattık. Henüz “Express 
Bagaj - Remote Kullanım” hizmetimizi deneyimlemediyseniz denemenizi tavsiye 
ederim. 

Diğer güzel haberimiz ise aldığımız iki önemli ödülle ilgili... Dünyanın önde gelen 
havacılık yayınlarından Airfinance Journal tarafından iki ödüle birden layık 
görülmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Pegasus Hava Yolları olarak; üst düzey havacılık 
finansmanı yöneticileri ve bağımsız yöneticilerden oluşan bir jüri tarafından yapılan 
değerlendirme sonucu, 2020 yılı için “Yılın JOLCO Bazlı Finansal Kiralama Anlaşması” 
ve “Yılın Hava Yolu Hazine Ekibi” kategorilerinde ödül aldık. Gururluyuz...

Temmuz önerileri
Temmuz ayında gezip görülecek güzel lokasyonlar keşfetmek isteyenlere üç önerim 
olacak. İlki Kızıldeniz’in kıyısındaki turizm cenneti Şarm el-Şeyh... Berrak suları, 
eşsiz kumsalları, mercan resifleri ve egzotik balıklarıyla dikkat çeken Şarm el-Şeyh, 
deniz ve dalış tutkunlarının gözdesi. Güzel yurdumuzdan önerilere gelince... Yeşil ile 
mavinin kol kola uzandığı Trabzon, tarihi konaklardan Sümela Manastırı ve Uzungöl’e 
uzanan görülecekler listesiyle mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir şehir. Karadeniz’in 
eşsiz köşelerinden biri olan bu güzel şehrin bulutlarla kaplı zirvelerdeki yaylaları da 
görülmeye değer. Bir diğer öneri ise popüler bir tatil beldesi olan Bodrum. Bodrum’un 
hemen herkese sunabileceği bir şeyler var. Gittiği her yerde hareketlilik arayanlar da, 
kalabalıklardan uzakta kafa dinlemek isteyenler de burada mutlu olabilir. Bu güzel 
destinasyonlar hakkında daha detaylı bilgiye dergimizin ilerleyen sayfalarından 
ulaşabilirsiniz. 

Mutlu bayramlar
Kurban Bayramınızı en içten dileklerle kutluyor, sevdikleriniz ve ailelerinizle birlikte 
geçireceğiniz huzurlu ve mutlu günler diliyoruz. 

Pegasus Hava Yolları olarak, 15 Temmuz 2016’da yaşanan menfur darbe girişimi sonucu 
vatanı ve milleti için canını feda eden demokrasi şehitlerimizi ve gazilerimizi de 
saygıyla anıyoruz.

Emniyetli, sağlıklı ve iyi uçuşlar dilerim.

TRAVELLING WITH MINIMUM CONTACT
Dear Guests,
There are two pieces of good news that I’d like to share with you this month. The first is 
about a new feature we have added to our Express Baggage service... As you know, the 
subject of “travelling with minimum contact” has gained great importance during the 
pandemic.  As Turkey’s digital airline, we have been offering many innovative digital 
solutions for you, our valued guests, ever since we started our digital transformation in 
2018.  Due to these innovations, it has become possible to minimise contact.  Now, we 
have taken our Express Baggage service to the next level by adding a new feature. Our 
guests can now scan the QR code on the Express Baggage screens with their phones, 
then carry out all the procedures on the kiosk from their own phones. In this way, they 
can use their own phones to perform contactless procedures, and have an end-to-end 
digital experience. We have begun its implementation at Istanbul Sabiha Gökçen Airport 
and  many other airports in Turkey where our Express Baggage kiosks are located. If you 
haven’t already tried our “Express Baggage - Remote Use “ service yet, I recommend you 
to try it.

Our other piece of good news is about two important awards we have received... We 
are happy to have received two awards from Airfinance Journal, one of the world’s 
leading aviation publications. As Pegasus Airlines, we have been awarded as winners in 
the categories of “Tax Lease Deal of the Year” and “Airline Treasury Team of the Year” 
for 2020, following the evaluation conducted by a jury of senior aviation finance and 
independent executives. We are proud...

July recommendations
I have three suggestions for those who want to discover beautiful places to visit and see 
in July. The first is Sharm el-Sheikh, a tourism paradise on the shores of the Red Sea. 
Garnering attention with its sparkling waters, unique beaches, coral reefs and exotic fish, 
Sharm el-Sheikh is popular with sea and diving enthusiasts. As for suggestions from our 
beautiful Turkey... Trabzon, where green and blue go hand in hand, is a must-visit city 
with a list of unmissable sights ranging from historic mansions to the Sümela Monastery 
and Uzungöl. This striking city is one of the Black Sea’s most unique corners, and its high 
plateaus covered with clouds are also worth seeing. Another recommendation is Bodrum, 
the popular holiday destination. Bodrum has something to offer almost everyone. 
Happiness can be found by those who seek liveliness wherever they go, as well as those 
who want to relax away from the crowds. You can find out more about these beautiful 
destinations in the following pages of this issue.

Happy Eid 
We sincerely wish our Muslim readers a Happy Eid-al-Adha and hope you have a peaceful 
and happy time with your loved ones and families.

As Pegasus Airlines, we respectfully remember our democracy veterans and martyrs who 
sacrificed their lives for their homeland and nation as a result of the abominable coup 
attempt on 15 July 2016.

Wishing you a safe, healthy and pleasant flight.

Entry
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PARALLEL UNIVERSE EXHIBITION AT DASDAS

9. Sanata Yolculuk
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erdiriyor. 

ifturquie.org

9. SANATA YOLCULUK

DISCOVERING THE 9TH ART

Arter’de Çevrimiçi 

Arter’in, güncel sergileri etrafında şekillenen 
çevrimiçi rehberli turları, katılımcılarını 
sanat etrafında düşünmeye ve yapıtları 

kendi hayat deneyimleriyle ilişkilendirerek 
yorumlamaya teşvik ediyor. Çevrimiçi 

olan bu turlarda, Arter’in farklı bir tema 
etrafında bir araya getirilen eser seçkileri 

katılımcılarla buluşuyor. 

Ücretsiz olarak düzenlenen çevrimiçi 
rehberli turlar, 12 ve 26 Temmuz 2021 
Pazartesi günleri 19:00–20:00 saatleri 

arasında gerçekleşecek. Diyalog ve 
tartışmaya daha fazla zaman tanımak 

amacıyla sınırlı sayıda katılımcıyla 
düzenlenen çevrimiçi turlara katılmak  

için etkinlik tarihinden önce  
turlar@arter.org.tr adresine e-posta 

göndererek kayıt yaptırmak gerekiyor.
arter.org.tr 

Online Meet-Ups at Arter
The online guided tours of Arter which 

revolve around its contemporary 
exhibitions encourage the participants 
to think about art and to interpret the 
artwork by associating them with their 

own life experiences. In these online tours, 
the selections that are brought together 

around a different theme are presented to 
participants. 

The free online guided tours will be held 
on 12 and 26 July -both Mondays- from 
19:00 to 20:00. To take part in the online 
tours organised with a limited number of 
participants in order to allot more time 

for dialogue and discussion, you need to 
register by sending an e-mail to  

turlar@arter.org.tr before the date  
of the event.

Fotoğraf/Photograph: Barış Aras & 
Elif Çakırlar Aras / flufoto



R E L A X  T H E  M I N D

R E N E W  T H E  B O D Y

R E V I V E  T H E  S O U L

Spa Soul at Ritz-Carlton Istanbul
Spa Soul at Conrad Hotel Bosphorus
Spa Soul at Intercontinental Hotel
Spa Soul at Hyatt Centric Levent
Spa Soul at W Istanbul

ISTANBUL

my.spasoul.com

Spa Soul at Bodrum Edition
Spa Soul at Susona Bodrum
Spa Soul at Kuum Hotel
Spa Soul at Arts Hotel

BODRUM

Spa Soul at Blue Kotor Bay

KOTOR/MONTENEGRO

@spasoul

F O L L O W  U S
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children’s event are held free of charge on the digital platform of 

PRE SERVING THE PAST

mesher.org
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rmk-museum.org.tr

ÜNLÜ CADILLAC  

 
Niyetler Sergisi 

Küratörlük alanında hem teorik hem de 
uygulama bakımından sergi kurgulama ve 

ideolojik çerçevesiyle ilgili prestijli bir eğitim 
platformu oluşturmak amacıyla başlatılan, 

Akbank Sanat ve Açık Diyalog İstanbul iş birliğiyle 
düzenlenen “Çağdaş Sanat ve Küratörlük” 

2019-2020 sezonu seminer programı 
tamamlandı. Türkiye’de şimdiye kadar geliştirilen 

ilk uzun süreli ve kapsamlı eğitim programı 
katılımcılarının bitirme projeleri ise  

22 Haziran-16 Ağustos tarihleri arasında Akbank 
Sanat’ta “Niyetler” isimli sergi ve etkinlik serisi 

ile sanatseverlerle buluşuyor. Akbank Sanat 
Galerisi’nin birinci katında seminer programına 

dair bilgi ve programdan mezun olan ve jüri 
üyeleri tarafından sergilenmeye uygun bulunan 
katılımcıların projelerinin toplu dokümantasyon 
sergisi ziyaretçilerle buluşuyor. Zemin katta ise 

her bir katılımcıya sergi süresince kısa süreli 
küratörlük tecrübesi sağlamak için “Deneyim 

Alanı” imkânı sunuluyor.
akbanksanat.com

Intentions Exhibition  
at Akbank Sanat 

The 2019-2020 seminar program of “Curating 
Contemporary Art”, a seminar program 

organised in cooperation with Open Dialogue 
Istanbul and Akbank Sanat with the purpose 

of initiating a comprehensive program on 
curation that is on an international level, thus 
creating a prestigious platform of education 

in this field in Turkey that focuses on both the 
theory and practice of composing an exhibition 
and developing an ideological framework, was 

completed. The final projects of the participants 
of this first long term and comprehensive 

training program developed in Turkey in this 
field, will be presented to the art lovers with 
an exhibition entitled ‘Intentions’ and event 
series to be held from 22 June to 16 August 
2021 at Akbank Sanat. On the first floor of 

the Akbank Sanat Gallery, information on the 
seminar program and group documentation 
exhibition comprised of the projects of the 
participants- the graduates of the program 

whose work is deemed to be exhibitable by the 
jury members- are on display. And on the ground 
floor, an “Experience Area” is presented to each 

participant for the duration of the exhibition 
to provide them with a short term curation 

experience. 
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archives.saltresearch.org

saltonline.org 

saltonline.org

SALT ONUNCU YIL INI 

 

archives.saltresearch.org. 

saltonline.org

SALT CELEBRATES ITS 10TH ANNIVERSARY

Laure Prouvost, Pürüzsüz Mermerinizden Parlayacak Kadar Yumuşak ve Kavisli,  
Sanat Kullanımları Son Sergi, SALT Galata, 2017  

Fotoğraf/Photograph: Mustafa Hazneci

Cooking Sections, Exhausted - Kurak Topraklar,  
İKLİMCİL Mevsimler Sürüklenirken, SALT Beyoğlu, 2021  

Fotoğraf/Photograph: Mustafa Hazneci
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dasdas.com.tr

 

PARALLEL UNIVERSE EXHIBITION AT DASDAS
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time and time again.
 

The Tribe of Esrârîs

The Tribe of the Esrârîs

 

, 

 
Esrârîler.

ele alan Esrârîler.

canyayinlari.com

Barbara Pumhösel’in kaleme aldığı, Sema 
Savaş’ın çevirdiği Bir Timsahın Yanlışları, 

meraklı Timsah Koko’nun büyüyüp okuma ve 
yazmayı öğrenmeye başlamasını anlatıyor. 

Timsah Koko her sabah okul yolunda bir sürü 
yeni şey görür. Gördüklerini öğretmenine ve 
arkadaşlarına anlatmayı çok sever. Okuma 
ve yazmayı öğrenmeye başlayan Timsah 

Koko, kimi zaman harfler arasında karmaşa 
yaşar ve “çabuk” kelimesi “çubuk” kelimesine 

dönüşür. Ya da “ense” kelimesi, “esneme” 
olur ve hatta “yanlış” kelimesi de… Acaba 

neye dönüşür?

Altı yaş ve üstü çocuklara hitap eden 
kitapta okumayı kolaylaştıran ve özellikle 
çocuklar için tasarlanmış Sassoon yazı 

karakterinden yararlanılıyor. Bu yazı karakteri, 
çocuklara sadece okumak konusunda 
değil, aynı zamanda onların yazıyla ilk 
yakınlaşmalarında da kolaylık sağlıyor.

hepkitap.com.tr

The Errors of a Crocodile 
Penned by Barbara Pumhösel and translated 

by Sema Savaş Gli Erori Di Coccodrillo 
(The Errors of a Crocodile) is about how 

the curious Crocodile Cocco grows up and 
learns to read and write. Crocodile Cocco 
sees many new things in her school every 

morning. She loves to relate what she 
has seen to her teacher and her friends. 

Learning to read and write, Crocodile Cocco 
experiences problems with the letters and 
mixes them up. She transforms the word 
“hurry” to “harry”. Or else the word “nape” 

becomes “napping” and even the word 
“error” … What would that turn into?

The book, which appeals to children aged six 
and above, uses the Sassoon font that makes 
it easy to read and is designed especially for 
children. This typeface does not only provide 

ease in reading for children but also in writing 
when they first learn to write.
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Veteriner hekim olmaya nasıl karar verdiniz? 
Çocukluğumda Roket adında bir köpeğimiz vardı. Bir gün 
onu, güzelim tüyleri kanlanmış halde yatarken gördük. 
O yıllarda sadece devlet veterineri vardı. Kendisine 
ulaşamadık. Acemice yaptığımız tamponlar işe yaramadı. 
Ne yazık ki o gün Roket’imizi kaybettik. Ve işte o zaman 
veteriner olmaya ve 24 saat çalışan bir klinik açmaya 
karar verdim. Mezun olduktan sonra Türkiye’nin ilk 24 
saat çalışan kliniği Vet24’ü kurdum. 
Türkiye’de hayvanlar için Kök Hücre Merkezi’ni kurma 
sürecinizi anlatır mısınız?
Ord. Prof. Dr. Veteriner Hekim Süreyya Tahsin Aygün, 
dünyada ilk kök hücre çalışmalarını başlatan kişi. Ne yazık 
ki ülkemizde kendisine sahip çıkılmamış. Almanya’da 
ise adına vakıf kurulmuş, çalışmaları Almanca olarak 
yayımlanmış. Hocanın çalışmalarını inceledim, 
yayımlanmış bazı kitaplarını temin ettim. Bu şekilde 
başlayan kök hücre yolculuğum 10 yıldır devam ediyor. 
Şu anda hastanemizde kurduğumuz merkezde kök hücre 
tedavileri yapıyoruz. Tedavi ettiğimiz hastalıklar arasında 
alerjiler, böbrek hastalıkları, otoimmün problemler, eklem 
hastalıkları, göz kuruluğu, kornea yaralanmaları, genetik 
rahatsızlıklar ve geriatrik problemleri sayabilirim.
Hayvanlar için kurduğunuz Kan ve Donör Bankası hangi 
hizmetleri veriyor?
Kan ürünleri bizim mesleğimizde ciddi sıkıntı oluşturuyor 
ve bir süredir bu konuda da çalışıyoruz. Şu anda donör 
bilgi bankacılığı yapıyoruz. Özellikle kedilerde kan nakli 
için donör bulmak zor oluyor. Önümüzdeki zamanda kan 
ürünlerini de hazır olarak bulunduracağız.
İhtiyacı karşılayacak düzeyde bağış yapılıyor mu?   
Maalesef donör çok az. Farkındalığı artırmak gerekiyor. 
Çok duyarlı, bilinçli hasta yakınlarımız var ancak yeterli 
değil.
Veteriner hekim olarak hayvan sahiplerinde 
gördüğünüz başlıca hatalar neler?
Artık bazı terminolojilerin değişmesinin zamanı geldi, 
diye düşünüyorum. Hasta sahibi yerine hasta yakını 
demek istiyorum. Ve hayvan sahibi yerine bakım veren 
demek daha uygun, diye düşünüyorum. Çünkü minik 
dostlarımız, ailemizin ve toplumun bir parçası. Evcil 
dostlarımızın aileleri öncelikle beslenmede hatalar 
yapıyor, diyebilirim. Çok yemek vermek doğru beslemek 
anlamına gelmez. Özellikle yaz döneminde iç dış parazit 
ilaçlamalarına dikkat etmek gerekir. Köpekler mutlaka 
birlikte vakit geçirmeye ihtiyaç duyarlar. Eğer bir evcil 
arkadaş edinmek istiyorsak mutlaka ihtiyaçlarını iyi 
bilmek gerekiyor.

How did you decide to become a vet? 
In my childhood we had a dog named Rocket. 
One day, we saw him lying with his fur covered 
in blood. In those years there was only the 
state veterinary. We couldn’t reach him. We 
inexpertly cushioned his wound but to no 
avail. Unfortunately we lost Rocket that day. It 
was then and there that I decided to become 
a vet and open a clinic that would work 24/7. 
After graduation, I established the first 24/7 
vet clinic in Turkey. 
Can you talk about the process of setting up 
the Stem Cell Centre for pets in Turkey?
Distinguished Professor Dr. Veterinary Hekim 
Süreyya Tahsin Aygün is the first person to 
start the stem cell research in the world. 
Unfortunately, his research was not backed 
up in our country. In Germany, a foundation 
was established in his name and he has 
published all his research in German. I perused the research of the professor, and got 
some of his books. My stem cell adventure, which started out in this way, has been 
forging ahead for a decade now. Today, we are giving stem cell treatment in the centre 
we have set up in our hospital. Among the ailments we treat are allergies, kidney and 
urinary tract disorders, autoimmune problems, joint diseases, xerophthalmia, cornea 
injuries, genetic ailments and geriatric problems.
Which services does the Blood and Donor Bank you established render?
Blood components is an area in which we experience difficulty and we’ve been working 
on it for some time now. Now, we are acting as a donor database. It is especially hard to 
find a donor for cats. In the future, we will make the blood products available.
Do you get enough donations to meet the need?   
Unfortunately there are very few donors. We have to raise awareness. We have patient 
companions who are very sensitive and conscious but that is not enough.
As a vet, what are the major faults of the owners?
I believe it’s high time for some change in terminology. I would like to say patient 
companion rather than patient owner. And I believe rather than pet owner, it is more 
appropriate to say care giver. For our little friends are a part of our family and the 
society. The family’s of our pets commit an error in feeding them. Giving them plenty of 
food does not mean healthy nutrition. We must especially be careful of endoparasites 
and ectoparasites in the summer. Dogs need to spend time together. If we want to 
adopt a pet, we must become aware of their needs.

Çocukluğunda yaralanan köpeğini tedavi ettiremediği 
için onu kaybeden Aylin Tunç, hayatını hayvanları 
kurtarmaya adayarak veteriner oldu. Hayvanlar için Kök 
Hücre Merkezi’ni, Kan ve Donör Bankası’nı kuran Tunç, 
can dostlarımızın sağlığı için çalışıyor.

After losing her wounded dog since it couldn’t be cured in her childhood, Aylin Tunç 
had become a veterinary dedicating her life to saving animals. Establishing the 
Stem Cell Centre, Blood and Donor Bank for animals, Tunç works for the health of 
our closest friends.

WE’D DO EVERYTHING FOR OUR CLOSEST FRIENDS 

Aylin Tunç
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TREND / Hotwire

To be held on 1-3 July, GastroRize Festival will promote Rize, which 
does not only boast a unique culture with its culinary delights but 
also natural and historical riches, to the whole world. 

Doğal ve tarihi zenginliklerinin yanı sıra yöresel lezzetleriyle 
de eşsiz bir kültüre sahip olan Rize’yi tüm dünyaya tanıtacak 
GastroRize Festivali, 1-3 Temmuz tarihleri arasında düzenleniyor. 

THE HE ART OF GASTRONOMY  
BE ATS IN RIZE

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin
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TREND / Hotwire

The first Radisson Collection Hotel in Turkey is opened in Bodrum. 
Radisson Collection Hotel, Bodrum, will host its guests at the 
Aspat Bay with its own private beach. 

Türkiye’deki ilk Radisson Collection oteli Bodrum’da açılıyor. 
Radisson Collection Hotel, Bodrum, kendi özel plajıyla Aspat 
Koyu’nda konuklarını ağırlayacak. 

RADISSON COLLECTION HOTEL 
OPENED IN BODRUM
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WHICH ONE IS YOUR CIT Y?

“2. Dünya Savaşı sırasında büyük ölçüde tahrip edildi. Ancak 
çirkin yeni binaları hızla yükseltmek yerine güzel çarşıların, 
modern biçimlerin, çok sayıda yeşil alanın ve tabii ki yoğun 
limanın fütüristik ama şık atmosferini yarattılar.”

“It’s been largely destroyed during the World War II, but 
instead of quickly raising rather ugly new buildings, they 
have created a futuristic, yet classy atmosphere of beautiful 
markets, modern shapes, lots of green areas and of course 
the busy harbor.”   

“Lezzetli tatları ve mağazaları ile etkileyici Markthal’ı 
seviyorum! Her zaman keşfedilecek yeni bir şeyler var burada. 
Görülmesi gereken bir başka yer de Witte de With Center for 
Contemporary Art. Görsel sanatlar ve müzik arasında o kadar 
çok bağlantı var ki galerileri ve müzeleri dolaşmayı ve bu 
dünyadaki engin yaratıcılıktan ilham almayı seviyorum!”

“I love the impressive Markthal with it’s delicious vendors 
and shops! There’s just always something new to discover! 
Another Must-See: the Witte de With Center for Contemporary 
Art. There are so many connections between visual arts and 
music, I love to stroll around galleries and museums and get 
inspired by the vast creativity in this world!”  

[ PAT R I C K  H A H N   –  R O T T E R DA M ]
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bir deneyim denizi”

[ E R K A N  AVC I ]

“ACTING IS AN ENDLESS SEA OF EXPERIENCE”

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: MÜJDE IŞIL

Oyunculuğu nasıl tanımlarsınız? Oyunculuk bir tutku ya da meydan 
okuma mı sizin için?

Yer alacağınız projelerde ve karakter seçiminde öncelikleriniz neler?

How do you define acting? Is it a passion or challenge for you?

What are your priorities when it comes to the projects you will take part 
in and characters you will portray?

PORTRE / Portrait
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de bende olmayan ya 

gereken karakterleri 

“Rather than those who 

characters that do not 

humbly try to find other 

and stylistically 

try and take risks in 

PORTRE / Portrait

Necdet in “Karadayı”, Korhan in “Cesur ve Güzel”, 
Çeto in “Çukur” (The Pit) or Zafer in “Şampiyon” 
(Champion)… The audience is watching you in physically 
and mentally challenging roles. Do you focus on 
exceeding the limits of the previous character with 
every new character you portray?

Is it more difficult to portray a good or a bad character? 
Does portraying a bad character broaden the spectrum 
of an actor?

Does the character you portray live with you? Or do you 
leave it behind when you get out of the set and get back 
to your own world?

“Karadayı”nın Necdet’i, “Cesur ve Güzel”in Korhan’ı, 
“Çukur”un Çeto’su ya da “Şampiyon”un Zafer’i… 
Fiziksel ve ruhsal olarak zor rollerde izliyor seyirci sizi.  
Her yeni karakterde, bir öncekinin sınırlarını aşmaya mı 
odaklanıyorsunuz?

İyi karaktere hayat vermek mi daha zor, kötüye mi? Kötü 
karakteri canlandırmak, oyuncuya daha geniş bir alan 
açıyor mu? 

Canlandırdığınız karakter de sizinle birlikte yaşıyor mu? 
Yoksa setten çıktığınız anda kendi dünyanıza geri mi 
dönüyorsunuz? 

“Kuruluş Osman” dizisinde Nikola rolünü 
canlandırıyorsunuz. Tarihi projelerde yer almanın 
avantajları ve dezavantajları neler sizce?

 FOTOĞRAF/PHOTOGRAPH: ERHAN TARLIĞ
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“Karakterleri iyi ya 

kadar iyi oynamakla 

karakterinizden 

“I do not differentiate 
characters as good or 

The audience decides 
whether it is a good or 

get alienated from your 
character when you start 

Dizilerde canlandırdığınız karakterler içinde şimdiye 
kadar sizi en çok zorlayan hangisi oldu?

Nikola

Çeto

Oyunculuğa Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda izlediğiniz 
oyunlardan etkilenerek başlamışsınız. Ancak sizi tiyatro 
sahnesinde pek sık izleyemiyoruz. En son “Timsah” 
oyununda rol almıştınız. Sahneye nadiren çıkmanızın 
nedeni nedir?

Benzer bir durum sinemada da var aslında. 2011 yılında 
“Zenne” filmindeki performansınızla Antalya Altın 
Portakal Film Festivali’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu 
ödülünü kazandınız. Aradan geçen zaman zarfında 
“Uzun Hikâye” ve “Müslüm”de izledik sizi beyazperdede. 
Sinemada sizi neden az görüyoruz? İçinize sinen proje 
gelmediği için mi?

Sinema filmi için yönetmen koltuğuna oturma ya da 
senaryo yazma planınız var mı?

In “Kuruluş Osman” TV series you portray Nikola. What 
are the advantages and disadvantages of taking part in 
historical projects?

Among the characters you portrayed in the TV series 
which one was more challenging?

Nikola

Çeto

You have started acting because the plays you watched 
at the Diyarbakır State Theatre House had a bearing on 
you.  However, we can’t see you on stage very often. The 
last we saw you, was in the play “Timsah” (Alligator). 
Why do you rarely perform on stage?

This also applies for cinema. In 2011 Antalya Golden 
Orange Film Festival, you got the Best Supporting Actor 
Award with your performance in “Zenne”. During the 
time that elapsed, we watched you in “Uzun Hikaye” and 
“Müslüm” on the silver screen. Why don’t we see you in 
films more? Is it because you don’t get projects you are 
satisfied with?
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PORTRE / Portrait

Pandemi süreci sizi nasıl etkiledi? Mesleki ya da kişisel 
hayatınızla ilgili yeni kararlar almaya veya bakış açınızı 
değiştirmeye yöneltti mi sizi? 

Yakın zamanda sizi en çok etkileyen kitap, film ya da dizi 
hangisi/hangileri oldu?

Yoğun tempoda çalışan bir oyuncu olarak tatile çıkmak 
size ne ifade ediyor? Ne tür tatilleri tercih ediyorsunuz?

Yurt içinde ve dışında gözde tatil lokasyonlarınız var mı? 

Do you have a plan to take the director’s seat or write 
scripts for films?

How did the pandemic influence your life? Did it lead you 
to take new decisions regarding your professional or 
personal life or change your outlook on life? 

Which book(s), film(s) or series effected you the most 
recently?

As an actor working in a hectic tempo, what does 
vacation mean for you? Which types of vacations do you 
prefer?

Do you have favourite holiday destinations in Turkey and 
abroad? 

“Fiziksel olarak 

Nikola derim 

Çeto

“As for the one that was 

even though I was 

cage fighter and a 
boxing trainer in my 

say Nikola

comes to the mentally 

I would say Çeto in 

to do a lot of research 
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Seyahat travel
TRAVEL NOTES FROM TURKEY AND THE WORLD

THE PEARL OF THE AEGEAN: BODRUM
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TRABZON

 YAZI / TEXT:  MERT OFLUOĞLU

THE GREEN PARADISE     
TRABZON 

Temmuz / July  2021 _
 
PEGASUS    33

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
TRABZON’a, haftanın HER günü her şey dâhil 
214,99 TL’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to TRABZON from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights;  
allinclusive prices start at 214,99 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.
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TATMADAN 

Mutfağıyla meşhur 
Trabzon’da sadece bir 

gastronomi turu yapmak bile 
mümkün. Şehir merkezinde 

Kalkanoğlu pilavı, Akçaabat’ta 
köfte, Hamsiköy’de 

sütlaç, Sürmene’de pide 
yiyebilirsiniz. Trabzon tereyağı 
ve peyniriyle yapılan kuymak 

ile kaygana, karalahana 
çorbası, hamsili ekmek ve 
her iki çeşidiyle Laz böreği 

de tatmadan dönülmemesi 
gereken lezzetler arasında.  

It is simply not possible to 
speak of just one type of 

Trabzon cuisine. Famed for 
its culinary flavours, the city 

itself boasts Kalkanoğlu 
rice, while nearby Akçaabat 

offers köfte, Hamsiköy 
specialises in rice pudding, 
and Sürmene has mastered 

the pide. Other must-try 
local specialities include 

kuymak, made with butter 
and cheese, as well as 

kaygana, black cabbage 
soup, anchovy in bread, and 

both types of Laz böreği.
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BODRUM

 YAZI / TEXT:  FATİH AÇA  

THE PEARL OF THE AEGEAN       
BODRUM
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
BODRUM’a, haftanın HER günü her şey dâhil 
189,99 TL’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to BODRUM from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights;  
allinclusive prices start at 189,99 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.
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E
  
Tarihi Duraklar

S
  
Historical Sites
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Antik Hazineler

    
Ancient Treasures
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Hot Sands, Cool Waters
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“SANAT 
 

BURADAYDI 
Bodrum, “Sanat Güneşi” 
unvanlı, ünlü sanatçı Zeki 

Müren’e de uzun yıllar 
ev sahipliği yaptı. Türk 

sanat müziğinin en büyük 
isimlerinden olan Zeki 

Müren, 1980 yılından vefat 
ettiği yıl olan 1996’ya kadar 
Bodrum’da yaşadı. Sanatçı, 

özellikle yaşamının son 
yıllarında Bodrum’daki 
evinden neredeyse hiç 

ayrılmadı. Ölümünden sonra, 
2000 yılında, Zeki Müren’in 

Bodrum’daki iki katlı evi 
müzeye dönüştürüldü. 

Bu müze evde, sanatçının 
birbirinden özel sahne 

kıyafetlerini, kişisel eşyalarını 
ve fotoğraflarını görebilirsiniz.    

“THE SUN OF ART” 
WAS HERE   

Bodrum, has also been home 
to Zeki Müren a.k.a. “the sun 

of art” for a very long 
time. One of the household 
names of Turkish classical 
music, Zeki Müren lived in 

Bodrum from 1980 – 1996, 
the year he died. The  

artist has not left his house 
in Bodrum during the last 

years of his life. Following his 
demise, in 2000, Zeki  

Müren’s house in  Bodrum  
was turned into a museum. In 
this museum house, you can 

see his stage clothes one 
more interesting than the 
other, personal belongings 

and his photos.   

SEYAHAT /  Travel
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“Yokuş başına geldiğinde Bodrum’u göreceksin.
Sanma ki sen, geldiğin gibi gideceksin.

Senden öncekiler de böyleydiler
Akıllarını hep Bodrum’da bırakıp gittiler...”

Adı Bodrum ile özdeşleşen namı diğer Halikarnas Balıkçısı, Cevat 
Şakir Kabaağaçlı, belki de bu kısacık dizelerle yeryüzünün bu 

cennet köşesini en iyi anlatan yazardır. Bugün artık ünlü yazarın 
“mavi sürgün”ünü onsuz düşünmek mümkün değil. Çeyrek asrı 
Bodrum’da geçiren Halikarnas Balıkçısı’nın yaşamından kareleri, 

tarihi belgeleri, yazılarını, çizdiği resimleri ve kişisel eşyalarını 
Bodrum Deniz Müzesi’nde görmek mümkün.   

“THE BLUE EXILE” OF BODRUM   
“When you reach the top of the hill, you will see Bodrum.  

Don’t assume that you’ll leave as you came.  
The others before you were the same too.  

As they parted, they all left their souls behind...”  

Identified with Bodrum, Cevat Şakir Kabaağaçlı; Fisherman 
of Halicarnassus, may well be the author who best describes 

this heaven on earth in this brief verse. Today, it is not possible 
to think of the “blue exile” of the famous author without him. It 

is possible to see instances of the author’s life, his historical 
documents, writings, drawings and personal belongings at 

the Bodrum Maritime Museum.   
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan  
ŞARM EL-ŞEYH’e, haftanın BEŞ günü her şey dâhil 
69,99 USD’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to SHARM EL-SHEIKH from İstanbul  
Sabiha Gökçen Airport with Pegasus’ FIVE days a week  
flights; all-inclusive prices start at 69,99 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.

On the shores of the Red Sea, the tourism haven Sharm 
El-Sheikh is a favourite spot for mariners and diving lovers 

oasis at the southern edge of the Sinai Peninsula of Egypt, 
it hosts visitors throughout the year thanks to its tropical 

the Red Sea, Ras Mohammed National Park, this divers’ 
dream, is one of the most important diving centres of the 

Bedouin culture and its 24 hour entertainment, Na’ama 
Bay, where the heart of the city beats, is favoured by those 
who would also like to spend some quality time above the 

THE STAR OF THE RED SEA
SHARM EL-SHEIKH  
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Şarm el-Şeyh’in zengin biyolojik 
çeşitliliğe sahip sualtı yaşamı, dünyanın 

her yerinden tüplü veya şnorkelle dalış 
yapmak isteyenleri buraya çekiyor.

The marine life in Sharm el-Sheikh,  
with its rich biodiversity, attracts 

everyone from around the world who 
wants to dive and snorkel.
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lifestyle
TIPS FOR A BETTER LIVING

“WE ARE MISSING MANY OPPORTUNITIES BECAUSE OF OUR PREJUDICES”

 FOTOĞRAF/PHOTOGRAPH:  FETHİ KARADUMAN
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HESAP LÜTFEN!

 
Hesap Lütfen! (Check, please!)

“We are Missing Many Opportunities Because of Our Prejudices”

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: TÜRKAN DOĞAN

Öncelikle Hesap Lütfen’in ortaya çıkışı hikâyesiyle başlayalım 
dilerseniz. Kitaba başlamadan önce, sizi sosyal medya mecralarından 
takip ettiğim için “Acaba yeni ne söylendi?” diye düşündüm ve kitabı 
ilk akşam elimden düşüremedim. Sizin kaygılarınız var mıydı böyle bir 
söyleşi kitabı için? En çok nelere dikkat ettiniz?  

Tuhaf 

Let’s start with how Check, Please! came into being, shall we? Since 
I followed you on social media, before starting the book I thought 
“let me see if it is worth a try” and the first night I was glued to it. Did 
you worry about how this book would be received? What did you pay 
attention to the most?  

Tuhaf
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Kitap, etkili bir bölümle, “Zor zamanlarda ayakta kalma 
stratejileri” ile açılıyor. Bu bölümde hocanız da olan, 
Albert Hirschman’ın sizi de çok etkileyen, Exit, Voice and 
Loyalty isimli kitabındaki stratejileri paylaşıyorsunuz: 
sistemden çıkmak, sesini duyurmak ve sadakat. Ve okura, 
bu üç stratejinin dengesini kendisinin kurmasını salık 
veriyorsunuz. Aile evinden bile ayrılmanın, geride anne-
babayı bırakmanın manevi bir yük olduğu ülkemizde, 
sizce bu üç stratejiyi uygulayabilmek kolay mı?  

loyalty

voice

Sizin de anlattığınız gibi, Türkiye’de günlük hayatta 
herkes herkese akıl verir ve fikri sorulmadan görüş beyan 
eder. Siz kitapta bu durumun bir çeşit zorbalık olduğunu 
aktarıyorsunuz. Bu zorbalıkla nasıl baş etmeli sizce? 

exit

The book starts with an impressive section, “Strategies for 
Survival in Hard Times”. In this section you are sharing with 
the reader, the strategies listed in Exit, Voice and Loyalty, the 
book of Albert Hirschman, a professor who left an indelible 
mark on you: exiting the system, voicing your concerns and 
loyalty. And you recommend the reader to strike the balance 
in between these three strategies. In our country, where 
even leaving the family home behind is a moral burden, do 
you think it is easy to apply these three strategies?  

loyalty

voice

As you have mentioned, in Turkey, everybody advises one 
about something and expresses their opinion even though 
they are not asked to. You are relaying in the book that this 
is a sort of bullying. How shall we cope with this bullying? 

exit

Lifestyle
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“Hayır” diyebilmenin, gerektiğinde uyumsuz 
olmanın ve taviz vermemenin günün sonunda 
bize kazandırdıklarının olduğunu anlatıyorsunuz. 
Bireyselliğimizi keşfetmenin zor olduğu bir coğrafyada 
yaşıyoruz. Önceliklerimizi keşfetmek için nasıl bir yol 
izlemeliyiz sizce? 

Hayal gücünün de öneminden bahsediyorsunuz. Hayal 
gücü geliştikçe empatinin de geliştiğine değiniyorsunuz. 
Hayal gücü neden önemli sizce ve geliştirmek için nasıl 
reçeteler uygulamalıyız? 

Kitabın mottosu, “Özgün, Dengeli ve Lezzetli Bir Yaşamın 
Peşinde”. Belki kısa bir özet olacak ama sizce daha 
anlamlı ve yaşanası bir hayata nasıl sahip olabiliriz? 

Kitapta sıkılmak konusu da pozitif ve negatif olmak 
üzere detaylıca işleniyor. Sıkıntı hangi durumlarda 
önümüzü açabilir? 

You tell us that we gain from being able to say “no”, 
being inconsistent when necessary and not making 
concessions at the end of the day. We are living in a 
geography where discovering your individuality is a hard 
thing to achieve. What sort of a trajectory should we 
follow to discover our priorities? 

You are talking about the power of imagination. You are 
saying that empathy develops along with imagination. 
Why is imagination important for you, and what sort of 
recipes should we resort to in order to develop it? 

The motto of the book is, “on the trails of an authentic, 
balanced and dainty life”. It might be a short summary 
but how can we have a more meaningful and liveable life? 

The subject of boredom is discussed in the book in 
detail as positive and negative boredom. Under which 
circumstances boredom can give us wings? 

deneyimlerden mahrum 
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Sosyal medya artık günümüzün belirli bir bölümünü 
geçirdiğimiz bir alan. Personalar yaratıyoruz ya da belirli 
bir gruba aidiyet sergiliyoruz. Siz sosyal mecralarda yer 
alan biri olarak nasıl bir denge kurdunuz? Gençlere ne 
tavsiye edersiniz? Kendimizi imajlara kaptırmamak için 
neler yapmalıyız? 

Social media is now a platform in which we spend 
a certain part of our day. We are creating personas 
or displaying a belonging with a certain group. As 
someone who is active on social media, what sort of 
a balance did you strike? What would you advise the 
young people? What should we do, not to be indulged 
in those images? 

Lifestyle

Pandemi boyunca 
aylarca hiçbir mekâna 
gitmediğinizi biliyoruz. 
İlk gittiğiniz mekânda 

durumu garipsediniz mi? 
Ne sipariş etmiştiniz ve 
restoranlara dair en çok 

neleri özlemiştiniz? 
Evet, aşı olduktan sonra 

ilk gittiğim yer, son 
derecede basit bir yerdi. 

Sıradan bir otelin sıradan 
bir lokantasına gittik. 

Göl kenarında. Üç yemek 
paylaştık eşimle. İlki tuna 

balığı salatası. İkincisi, 
çıtır ekmek gibi bir yemek. 

Sosunda tahin de vardı. 
Üçüncüsü de bir nevi 

ıstakoz sandviçti. Hiçbiri 
iyi değildi ama genel 

olarak memnun kaldık. 
Yemeğin karın doyurma 
dışındaki her boyutunu 

özlediğimi fark etmiştim. 
Karın doyurabiliyorsunuz 

ama insanlarla, garsonlarla 
etkileşim mümkün olmuyor. 
Restoranların sosyalleşme 

imkânı sağlayan yönünü 
takdir ediyorsunuz.  

We know that throughout 
the pandemic you did 
not go to any venues 

for months. Did it feel 
strange when you went 
to a restaurant again? 
What did you order and 

what have you missed the 
most when it comes to 

restaurants? 
Well, the place I went to 

after I was vaccinated was 
a very simple place. We 

went to the restaurant of 
an ordinary hotel. By the 

lakeside. We shared three 
courses with my wife. The 

first was the tuna fish 
salad. The second, was a 

dish like crispy bread. There 
was tahini in its sauce. The 
third is a kind of sandwich 
with lobster. None of them 

were good but we were 
happy in general. I had 

realised that I’d missed all 
aspects of food other than 
eating your fill. You can fill 
your stomach but it’s not 
possible to interact with 

people and the waiters. You 
appreciate the socialisation 

aspect of restaurants.  
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Muhafazakârlığın mutfağa zarar verdiğini 
anlatıyorsunuz. Mutfak milliyetçiliğinden 
vazgeçtiğimizde önümüz nasıl açılacak sizce? 

Pandemi dönemini verimli geçirdiğinizi, bol bol 
okuduğunuzu, film izlediğinizi, kendinize vakit 
ayırabildiğinizi okudum. Kısmen biraz rahatlama 
başladı. Şu sıralar hayatınız nasıl geçiyor? Yaz için nasıl 
planlar yaptınız? 

You are advocating that conservatism does a disservice 
to the cuisine. When we give up on culinary nationalism 
what would it lead up to do you think? 

I read that you had a fruitful period during the pandemic, 
that you had read a lot, watched many movies and spared 
time for yourself. There has been a partial release now. 
What are you doing nowadays? Do you have plans for the 
summer? 



TEMMUZ için burcunuz diyor ki...
Your horoscope for JULY says that...

Bu ay işinize yoğunlaşma isteğiniz kadar, 
ailenizle bir arada zaman geçirme ve özel 
hayatınıza düzen verme gerekliliği de ağır 
basacak. Bu ikisi arasında sıkışmak, ikili 
ilişkilerinizde gerginlik yaratabilir. Çok fazla 
beklentiyi karşılama ve işlere yetişme telaşınızı, 
biraz daha kendinize odaklanarak aşabilirsiniz. 
10 Temmuz yeniayı ile birlikte yeni insanlar ve 
yeni ortamlara yelken açacağınız gelişmeler 
yaşanacak. 24 Temmuz dolunayı döneminde de 
mesleki kararlar ve sonuçlar gündeme gelecek.

This month, besides the desire to focus on 
your work, the need to spend time with your 
family to harmonise your private life will 
outweigh other exigencies. Getting stuck up in 
between these two can lead to tension in your 
one-to-one relationships. You can overcome 
the stress of meeting the expectancy and 
getting around to tick all your items in your 
to-do-list, by focusing on yourself 
a little. With the new moon on 
10 July you will experience 
developments that will see 
you set sail towards new 
people and environments. 
The full moon on 24 July 
will yield professional 
decisions and results.

AKREP I SCORPIO

Bu ay iletişim problemlerine 
çok açık olacaksınız. 
Özellikle, normalde aynı dilden konuşabildiğiniz 
yakın çevrenizdeki kişiler; akraba, komşu 
ve kardeşleriniz ile yaşayacağınız bazı fikir 
ayrılıkları ya da anlaşamama durumları sizi 
yoracak. Ticari konularda da engelli parkur hissi 
veren durumlar yaşanabilir. 10 Temmuz yeniayı 
bu açıdan tıkanıklıkların açılmasına vesile 
olabilir. Uzun vadeli düşünmekte fayda var. 
Kazanç artışı ya da mevcudu koruma hedefine 
yönelik adımlar atabilirsiniz.

This month you may experience 
communication problems. The differences 
of opinion or misunderstandings you will 
experience with your close circle, relatives, 
neighbours and siblings with whom you 
normally speak the same language with will 
tire you out. When it comes to commercial 
issues, you may feel like you are running an 
obstacle race. The new moon on 10 July can 
lead to clearing of the blockages. It is wise to 
think for the long term. You may take steps to 
increase your earnings or to protect what’s at 
hand.

GEMINI

Çevre değişikliğine ve farklı 
bir şeylerle uğraşmaya 
ihtiyacınız var.  Her zaman 
bir arada olduğunuz 
insanların ve hep yaptığınız 
işlerin sorumluluğu sizi 
yormuş olabilir. Rutini değiştirmek adına 
yaptığınız, planladığınız şeyler için birilerini 
ikna etmeniz gerekecek. Bir şeyleri aceleye 
getirmek ve birileriyle inatlaşmak yerine biraz 
sakinleşmek ve gerçekten ne istediğinizi 
netleştirmek size iyi gelebilir. 10 Temmuz 
yeniayı ile birlikte bir kredi veya yatırım, para 
kaynağı yaratma meselesi ortaya çıkacak.

You need a change of scene, to attend to 
different things. The people you are always with 
and the responsibility of your routine jobs might 
have worn you down. You will have to convince 
some people to change the routine and carry 
on with the things you have planned. It might do 
you good to calm down a little and to clarify what 
you really want to do rather than go at things in 
haste and lock horns with others. With the new 
moon on 10 July, a loan or an investment, or the 
issue of creating a financial resource will be on 
the agenda.

YAY I SAGITTARIUS
Özel hayatınız ile 
sosyal ilişkileriniz 
arasında bir gerginlik 
yaşayabilirsiniz. Bu 
ay aşk ile arkadaş 
konuları sizin için 
yorucu gelişmelere 
vesile olabilir. 
Bunlar çok fazla birbirine karışabilir ya da 
karşı karşıya gelebilir. Bu ay finansal açıdan 
da riskli kararlardan, hamlelerden kaçınmanız 
şart. 10 Temmuz yeniayı, mesleki açıdan 
size taze başlangıçlar getirecek. 24 Temmuz 
dolunayı da insanlarla bir arada hareket etme 
zorunluluğunu ve buna hizmet edecek şekilde 
davranma gerekliliğini işaret ediyor.

Torn apart between your private life and 
social relationships, you can experience some 
tensions. This month, developments regarding 
love and friendship might be exhausting 
for you. These may get intermingled or may 
become confrontational. This month you must 
also avoid risk prone decisions and moves 
regarding finances. The new moon on 10 July, 
will bring about new beginnings in terms of your 
profession. The full moon on 24 July talks about 
the exigency of having to move along with 
others and to behave in a way that will serve to 
that end.

LIBRA

Keyif düşkünlüğünüz nedeniyle aldığınız kararlar, 
riskli tavırlar ya da sosyal hayatınızın yoğun ve 
karmaşık halleri, bu ay sizi hem maddi hem de 
manevi açıdan yorabilir. Bu durumların etkilerini ayın 
ikinci yarısında göreceksiniz. 10 Temmuz yeniayı, ev 
ve aile konularında birtakım karar ve düzenlemeler 
getirecek. Aşk hayatınız ve çocuklarınız bu ay sizi 
biraz zorlayacak.

The decisions and risks you have taken because 
you are a pleasure seeker, or the intensity and 
complexity of your social life can exhaust you 
both materially and morally. You will see the 
impact of this in the second half of the month. 
The new moon on 10 July will bring forth some 
decisions and arrangements regarding home 
and family. Your love life and children will be a bit 
challenging this month.

KOÇ I ARIES

TAURUS
Sorumluluklarınız ve özellikle de ev ortamındaki 
mücadele edilecek meseleler, aile ilişkilerindeki 
gerginlikler, hızlıca çözüm üretilmesi gereken 
ancak takıldığınız konular size her zamankinden 
daha fazla stres yaşatabilir. 10 Temmuz 
yeniayı, kardeşiniz ile ilgili yeni bir gelişmeyi 
beraberinde getirebilir. Bu günler yeni bir eğitim 
almak ya da yeni bir çevreye girmek açısından 
da tetikleyici. 24 Temmuz dolunayı döneminde 
işleriniz ile alakalı bazı sonuçlar ya da gelişmeler 
yaşanabilir.

Your responsibilities and especially issues 
that require putting up a fight in the home 
environment, tensions regarding family 
relations, issues you feel stuck about which 
actually require fast solution generation can 
be more stressing then ever. The new moon on 
10 July, can bring forth a new 
development regarding your 
siblings. These days may set up 
the trigger for you to get a new 
training or become part of a 
new circle. The full moon on 24 
July can yield some results or 
developments regarding work.
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BURÇLAR
H o r o s c o p e

TEMMUZ için burcunuz diyor ki...
Your horoscope for JULY says that...

İş ortamındaki çekişmeler, halledilmesi 
gereken işlerin yorgunluğu ve iş ilişkilerindeki 
çatışmalar gerginlik yaratabilir. Bu ay 
beklemediğiniz tepkiler, teklifler ya da 
konuşmalarla karşılaşabilirsiniz. Ani karar 
değişiklikleri söz konusu olabilir. Sorunların 
çözümleri için her zamankinden daha 
farklı düşünmelisiniz. 10 Temmuz yeniayı, 
hayatınızdaki neşeyi artırmak, yeni bir uğraş 
edinmek adına güzel gelişmeler getirebilir. Aşk 
hayatınız da hareketlenecek.

The dissension at work, the exhaustion of dealing 
with what needs to be dealt with and conflict in 
work relationships may create tension. You may 
come across unexpected reactions, offers or 
talks. Abrupt changes in decisions might come 
into question. You have to think differently to 

solve the problems.The new 
moon on 10 July can bring 
about nice developments 
to increase the joy in your 
life and chances to take up 
a new occupation. Your love 
life will also be jazzed up.

CAPRICORN PISCES
Bu ay yeni bir girişimde bulunmak için 
cesaretiniz artacak. Bir alacak verecek meselesi 
canınızı sıkabilir. Almayı beklediğiniz bir şey 
için sıkı bir mücadele vermeniz gerekecek. 
Para söz konusu olduğunda önünüzü görmekte 
zorlanacağınız, çok fazla değişken ve risk içeren 
adımlardan kaçınmanız gerek. 10 Temmuz 
yeniayı, bekâr Oğlaklar için yeni bir ilişki 
başlangıcı olabilir. 

This month you will feel encouraged to start 
a new enterprise. A matter of payables and 
receivables may bother you. You will have to 
put up a fight to get something you expected 
to get. When money is in question, you should 
avoid steps that hinder you from seeing ahead, 
that contain too many variables and risks. The 
new moon on 10 July can be the start of a new 
relationship for single natives of the sign.  

Birliktelik yaşadığınız, hayatı paylaştığınız 
kişilerle hemfikir olmakta, ortak karar 
alıp adım atmakta zorlanacağınız bir 
aydasınız. Genel olarak bir çekişme 
ve inatlaşma durumu söz konusu olabilir.  
Olayları kişiselleştirmek ve karşı karşıya 
mücadele etmek yerine kendinizi işinize 
verebilirsiniz. Ayın ilk yarısında ilişkinizde 
denge yaratamazsanız 24 Temmuz 
dolunayında gerginlik artabilir. Dolunay 
burcunuzda gerçekleşecek. 10 Temmuz 
yeniayı da beraberinde yeni bir iş ya da proje 
getirecek.

This month, you will find it difficult to agree 
and take joint decisions with the people you 
live with or share your life with. There might 
be a  general atmosphere of obstination 
and contestation. Instead of personalising 
things and confronting others, you can 
put your shoulder to the wheel. If you can’t 
strike the balance in your relationship in the 
first half of the month, tensions may arise 
with the full moon. The full moon will be 
in your sign. The new moon on 10 July will 
bring a new job or a project.

KOVA I AQUARIUS

Rutinleriniz, sorumluluklarınız bu ay sizi 
her zamankinden daha çok yorabilir. Hiç 
hesap edilmemiş problemler ve aksaklıklar 
planlarınızın değişmesine neden olabilir. 
Tepkinizi ya da niyetinizi ifade edememe, 
çekinme, dışarıya gösterseniz de sizi anlayan, 
dinleyen birilerini bulamama durumu yorucu 
olabilir. Yakın çevrenizdekiler ya da zihninizi 
meşgul edecek yeni bir şeyler öğrenme 
tercihiniz size iyi gelecek. 10 Temmuz yeniayı, 
içinde bulunduğunuz grup ya da ekip açısından 
bir yenilenmeyi tetikleyecek.

This month, your routines and 
responsibilities can tire you out 
more than usual. Unaccounted 
for problems and inconveniences 
can lead to a change of plans. 
Not being able to display a reaction 
or express yourself, and not finding 
someone who will lend an ear and pay heed to 
what you are saying can be tiresome. Your close 
circle or your willingness to learn something 
new will make you feel good. The full moon on 
10 July, will trigger a renewal in terms of the 
group or the team you are in.

VIRGO
Finansal açıdan hareketli geçecek bir ay sizi 
bekliyor. Zorunlu bir harcama, bir ödeme 
sıkıntısı ya da bir beklentinin karşılanmaması 
sebebiyle yaşanacak stres, sonradan pek çok 
açıdan önemli kararlar almanıza vesile olabilir. 
10 Temmuz yeniayı burcunuzda gerçekleşecek, 
sizi ve hedeflerinizi hareketlendirecek. 24 
Temmuz dolunayı da ortak harcamalar ve 
paylaşılacak değerler açısından etkili olacak.

A financially dynamic month is ahead. 
Stress that will be experienced as a result 
of a compulsory expenditure, a difficulty in 
repayment or non-fulfilment of an expectancy 
may lead you to take very important decisions 
in many regards. The new moon on 10 July will 
be in your sign, and will set you and your goals 
in motion. The full moon on 24 July will come 
into play in terms of joint expenditures and 
shared values.

YENGEÇ I CANCER

Bu ay kendinizi, amaç ve ihtiyaçlarınızı ifade 
etmek, hakkınızı savunmak adına istekli 
olacaksınız. Ancak bu durum hayatı paylaştığınız 
kişilerle karşı karşıya gelmenize, onlardan 
olumsuz tepkiler almanıza neden olabilir. İşinizi, 
sorumluluk aldığınız konuları ve alışkanlıklarınızı 
değiştirme isteğiniz yoğunlaşacak. Aileniz ile bir 
arada olmak ve ilişkinizdeki uyumu yaratmak sizi 
sakinleştirecek. 10 Temmuz yeniayı bu sakinleşme 
sürecine hizmet eden adımları tetikleyecek.

This month, you will be willing to express yourself, 
your goals and needs and stand up for your rights. 
However, this may lead you to come face to face 
with the people you share your life with and get 
their negative reaction. The desire to change your 
job, the issues you are held liable for and your 
habits will increase. Being with your family and 
creating harmony in your relationships will calm 
you down. The full moon on 10 July, will trigger the 
steps that will serve to calm you down.

 LEO
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Pegasus’tan Haberler News

TWO AWARDS FOR PEGASUS
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HABER / News

T WO  AWA R D S  F O R  P E G A S US

PEGASUS’A  

Pegasus Airlines was awarded “Tax Lease Deal of the 
Year” and “Airline Treasury Team of the Year” at the 
Airfinance Journal Awards 2020.

Pegasus Hava Yolları, Airfinance Journal Ödülleri 2020 
kapsamında “Yılın JOLCO Bazlı Finansal Kiralama Anlaşması” 
ve “Yılın Hava Yolu Hazine Ekibi” kategorilerinde ödüle layık 
görüldü.

Turkey’s digital airline, Pegasus, has won two awards at the annual 
Airfinance Journal Deal of The Year Awards organised by Airfinance 
Journal, one of the world’s leading aviation publications. A panel of 
expert judges, made up of senior aviation finance and independent 
executives, named Pegasus Airlines the winner of the “Tax Lease Deal 
of the Year” and “Airline Treasury Team of the Year” categories for 
2020.

Pegasus Airlines was awarded the “Tax Lease Deal of the Year” 
award for securing €55m JOLCO financing for an Airbus A321neo 
aircraft delivery, due to the innovative structure of the transaction, 
and for being the first aircraft ever delivered fully remotely from a 
manufacturer’s production line.

The Pegasus Airlines Aircraft Finance Team excelled at diversifying its 
financing channels by closing deals with different structures last year 
including: Insurance-backed financing product Balthazar financing, 
ECA-backed financing and JOLCO financings for new deliveries. The 
team also secured the exit of some of its Boeing 737-800s via the sale 
and leaseback market, and were awarded “Airline Treasury Team of the 
Year” for the success of their efforts.

Türkiye’nin dijital hava yolu Pegasus, dünyanın önde gelen havacılık 
yayınlarından Airfinance Journal tarafından her sene gerçekleştirilen 
Airfinance Journal Ödülleri kapsamında iki ödüle birden layık görüldü. 
Pegasus Hava Yolları; üst düzey havacılık finansmanı yöneticileri 
ve bağımsız yöneticilerden oluşan bir jüri tarafından yapılan 
değerlendirme sonucu, 2020 yılı için “Yılın JOLCO Bazlı Finansal 
Kiralama Anlaşması” ve “Yılın Hava Yolu Hazine Ekibi” kategorilerinde 
ödül aldı.

Pegasus Hava Yolları’nın bir Airbus A321neo model uçak teslimatı 
kapsamında 55 milyon Euro’luk Jolco finansmanı sağlaması, işlemin 
yapısı itibarıyla yenilikçi oluşu ve bir üreticinin üretim hattından 
tamamen uzaktan teslim edilen ilk uçak olması sebebiyle “Yılın JOLCO 
Bazlı Finansal Kiralama Anlaşması” ödülüne layık görüldü.

Pegasus Hava Yolları Uçak Finansman Ekibi ise sigorta destekli 
finansman ürünü Balthazar finansmanları, ECA destekli finansmanlar, 
yeni teslimatlar için JOLCO finansmanları gibi farklı yapıları kapatarak 
finansman kanalını çeşitlendirmede başarılı oldu. Ayrıca Boeing 
737-800’lerin bazılarının satış ve geri kiralama piyasası yoluyla çıkışını 
da sağlayan ekip, bu başarılı çalışmalar çerçevesinde “Yılın Hava Yolu 
Hazine Ekibi” ödülüne layık görüldü.

Airline Treasury
Team of the Year

Tax Lease
Deal of the Year
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Az bilinen devlet üniversitelerinden yeni mezun olan gençlere 
okuldan işe geçiş süreçlerinde fırsat eşitliği sunmayı hedefleyen 
İlk Fırsat Programı’na, altıncı yılında 80 şehirdeki 118 farklı 
devlet üniversitesinden 3.844 genç başvurdu.

Esas Holding’in sosyal yatırım birimi Esas Sosyal’in, işverenler tarafından az 
bilinen devlet üniversitelerinden yeni mezun diplomalı genç işsizliğine çözüm 
modeli oluşturmak ve gençlere okuldan işe geçiş süreçlerinde fırsat eşitliği 
sunmak amacıyla 2016 yılında hayata geçirdiği İlk Fırsat Programı’na ilgi 
her geçen yıl artıyor. Gençlik ve istihdam alanında odağına ortak çalışmaları 
ve araştırmaları alarak, İlk Fırsat ve İngilizce Fırsatım programlarını hayata 
geçiren Esas Sosyal, toplumsal sorunlara çözüm arayan bu programların 
çevresinde aralarında kurumsal ve ayni destekçiler, katılımcılar, mentorlar, 
mezunlar, STK yöneticileri, İK profesyonelleri ve eğitmenlerin de yer aldığı 
2000 kişiyi aşan büyük bir ekosistem geliştirmiştir. 

İlk Fırsat Programı gençlere, sivil toplum kuruluşlarında (STK) özel sektörde 
de karşılığı olan kurumsal iletişim, finans ve muhasebe, insan kaynakları, 
idari işler, satın alma, bilgi teknolojileri ve kaynak geliştirme/iş geliştirme 
gibi birimlerinde iş deneyimi sunuyor. Program kapsamında sivil toplum 
kuruluşlarında 12 ay boyunca tam zamanlı ve maaşlı olarak çalışarak ilk 
iş deneyimlerini kazanan program katılımcılarının maaşları, Esas Holding 
ile İlk Fırsat Programı’nın vizyonunu paylaşarak gençlere destek olmak 
isteyen kurumsal destekçiler tarafından karşılanıyor. Eğitimin sürekliliğine 
ve gelişen dünya ihtiyaçları doğrultusunda yetkinliklerin güçlendirilmesine 
inanan Esas Sosyal, İlk Fırsat Akademisi kapsamında katılımcılara 250 
saatten fazla eğitim ve gelişim desteği de sağlıyor. İngilizce eğitiminin yanı 
sıra Dünya Ekonomik Forumu’nun 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırdığı 
alanlarda pek çok eğitime katılan gençler, aynı zamanda önemli kurumların 
yöneticilerinden mentorluk desteği de alıyorlar. STK’larda iş deneyimi 
kazanan bu gençler, ek olarak prova mülakatlar, söyleşiler vb. etkinliklerde 
alanında uzman kişilerin engin bilgilerinden yararlanıp geleceğe ve iş 
dünyasına hazır olarak programı tamamlıyor. 

2021’de 6. dönemi başlayan İlk Fırsat Programı, 5 yılda 150 gencin 
Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarında iş deneyimi kazanmalarını 
sağlarken, toplumsal fayda yaratan STK’ların nitelikli genç iş gücünden 
faydalanmalarına destek oldu. İlk Fırsat katılımcılarının program bitmeden iş 
teklifi alma oranı %82 olurken, 6 ay sonundaki istihdam oranı ise %100 oldu.

İlk Fırsat Programı’nın sağladığı faydayı görmekten ve her geçen yıl daha 
fazla gence fırsat eşitliği sağlamaktan dolayı mutlu olduklarını dile getiren 
Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, “Esas 
Sosyal olarak; Esas Holding’in sorumlu vatandaşlık değerini ailemizin 
topluma yatırım vizyonu ile birleştirerek toplumsal sorunlar için ortak 
çözümler üretmeyi amaçlıyoruz. Gençlere yapılan yatırımın hem bugüne 
hem de geleceğe yatırım olduğuna gönülden inanıyoruz. Bu inançla hayata 
geçirdiğimiz İlk Fırsat Programı’na ilgi her geçen gün artıyor. Bu yoğun ilgi 
doğru bir konuya odaklandığımızı ve gençlerin önemli problemlerinden birine 
çözüm modeli sunduğumuzu gösteriyor. Bu önemli sorunun tek bir kurum 
ya da kişinin gayreti ile çözülemeyeceğini savunuyor, kolektif etkinin gücüne 
inanıyoruz. Gençlerimizin istihdama erişimde fırsat eşitliğine duydukları 
ihtiyacı karşılayarak refah seviyelerinin artırılması için tüm ilgili kurumlarla 
her daim el ele vererek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu amaçla, iki bini 
aşkın kişi ve kurumdan oluşan ekosistemimizle derin iş birlikleri geliştirerek 

GRE AT INTERE ST IN THE FIR ST CHANCE 
PRO GRAM WHICH PROVIDE S EMPL OYMENT 
FOR NEW GRADUATE S
In its sixth year, 3844 young people from 118 state universities 
in 80 cities applied to the First Chance Program, which aims to 
provide equality of opportunity to new graduates of lesser known 
state universities in transitioning from school to work. 
The interest shown in the First Chance Program which provides a solution model for 
employment of young graduates from lesser known state universities and offering 
equality of opportunities in transitioning from school to work, brought to life in 2016 by 
Esas Sosyal, the social investment unit of Esas Holding, is increasing every year. Aiming 
to generate joint solutions to social problems, Esas Sosyal has launched “First Chance” 
and “English Chance” programs by focusing on joint endeavours and studies in the 
field of youth and employment. It has also developed a large ecosystem comprising of 
more than 2000 people including corporate sponsors and those contributing in kind, 
participants, mentors, graduates, NGO executives, HR professionals and trainers within 
the framework of these programs.

First Chance Program provides work experience for young graduates of lesser 
known state universities in departments which are also available in the private 
sector, such as corporate relations, finance and accounting, human resources, 
administrative affairs, procurement, IT and resource/business development. The 
salaries of the program participants who will be working full time with wages 
for 12 months in NGOs within the scope of the program, will be paid by Esas 
Holding and corporate sponsors who share the vision of First Chance Program. 
Esas Sosyal, which believes in the continuity of education and strengthening 
competencies in line with the requirements of a developing world, provides training 
and development support for more than 250 hours with the First Chance Academy. 
Besides English, young people take part in many training sessions referred to by 
the World Economic Forum as 21st century skills. Also, the executives of prominent 
institutions will provide support to the students as mentors and in development 
of their interview skills. These young people who gain work experience in NGOs, will 
make use of the profound knowledge of experts in their field with additional mock 
interviews, talks etc., completing the program as individuals ready for the future 
and the business world. 

Starting its sixth term in 2021, First Chance Program provided first work experience in 
Turkey’s leading NGOs to 150 young people in 5 years, in addition to supporting NGOs 
that create social benefit in accessing qualified young work force. While 82% of First 
Chance participants got job offers before the end of the program, 100% of them were 
employed in 6 months that ensued the end of the program.

Expressing that they are glad to see the efficacy of the First Chance Program and 
providing equality of opportunity to more young people every year, Esas Holding Vice 
Chairperson Emine Sabancı Kamışlı said, , “As Esas Sosyal; we aim to produce joint 
solutions to social problems by combining the responsible citizenship value of Esas 
Holding with our family’s vision of social investment. We wholeheartedly believe that 
investing in the youth, is investing in both today and the future. The interest in First 
Chance Program we implemented with this belief is increasing every day. This intense 
interest, proves that we have focused on the right issues and that we have provided a 
solution model for one of the most important problems of young people. We advocate 
that this important problem cannot be solved with the effort of just one person or 
institution, and we believe in the power of collective impact. We are working hand in 
hand with all relevant organizations in order to increase the welfare level of our youth by 

Emine Sabancı Kamışlı
Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Esas Holding Vice Chairperson
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meeting their need for equality of opportunity in employment. For that purpose, we 
instill hope in young people by developing deep-set collaborations with our ecosystem 
made up of more than 2000 people and organisations, and carry into effect works 
to raise awareness and to mold public opinion in order to contribute to the solution. 
Including the 55 participants that will graduate from the First Chance Program in 
October 2021, and the 50 young people who will be joining the program in 2021, in 6 
years, we would provide 200 young people their first chance. The thrill young people 
feel to learn new things and the effort they display for their career goals excites and 
encourages us to develop new programs that will be for their benefit. With  English 
Chance Program we have started in 2021 based on this idea, we are providing foreign 
language education to 150 young people this year. As Esas Sosyal, believing in the 
impact of the collective, we aim to reach more young people with our corporate 
sponsors, the numbers of which are growing every year. With the valuable stakeholders 
in our ecosystem, we will continue to procure the improvements that provide equality 
of opportunity for our youth, the future of our country, in transitioning from school to 
work .”

First Chance 2021 Applications in Numbers
Launched in 2016, First Chance Program got a total of 20,482 applications in six 
years. In 2021, 3,844 young people from 118 different universities in 80 cities applied 
to the Program. While 21% of the applicants are male, 79% of them were female. The 
fact that 58% of the new graduates, who want to gain work experience in the NGOs by 
applying to the First Chance Program, act as active volunteers, and that 83% are in 
the university clubs or societies puts forth that the young people are not only sensitive 
towards social issues; but they also provide contributions to the solution. 

The fact that 67% of applicants live outside of Istanbul, indicates that the First 
Chance Program which aims to reach young people who graduated from lesser 
known state universities in Anatolia, has focused on the right issue.

Following the assessment and interview process being held from June to August and 
an orientation, the young people admitted to First Chance Program will start working 
in the NGO positions they are placed at, as of 1 September 2021.

You can access detailed information on the Program by visiting www.ilkfirsat.org.

gençlere umut aşılıyor, çözüme katkı sağlamak için kamuoyu ve farkındalık 
yaratma çalışmaları yürütüyoruz. İlk Fırsat Programı’ndan Ekim 2021’de 
mezun olacak 55 katılımcımız ve 2021 yılında programa katılacak 50 
genç ile birlikte 6 yılda toplam 200 gence ilk fırsatlarını sunmuş olacağız. 
Gençlerin öğrenmeye duydukları heyecan ve kariyer hedefleri konusunda 
gösterdikleri çaba bizi çok heyecanlandırıyor ve onlara fayda yaratacak 
yeni programlar geliştirmek için teşvik ediyor. Bu fikirden hareketle 2021 
yılında başlattığımız İngilizce Fırsatım Programı ile de bu yıl 150 gence 
yabancı dil eğitimi veriyoruz. Esas Sosyal olarak kolektif etkinin gücüne 
inanarak, her yıl sayıları artan kurumsal destekçilerimizle birlikte daha fazla 
gence ulaşmayı hedefliyoruz. Ekosistemimizdeki değerli paydaşlarla birlikte 
ülkemizin yarınları olan gençlerimize okuldan işe geçişte fırsat eşitliği 
sunacak iyileştirmeleri sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Sayılarla 2021 İlk Fırsat Başvuruları
2016 yılında başlayan İlk Fırsat Programı 6 yılda toplam 20.482 başvuru 
aldı. 2021 yılında Programa 80 şehirdeki 118 farklı üniversiteden mezun 
3.844 genç başvurdu. Başvuruların %21’ini erkek, %79’unu kadın adaylar 
oluşturdu. İlk Fırsat Programı’na başvurarak farklı alanlarda faaliyet 
gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarında iş deneyimi kazanmak isteyen yeni 
mezun gençlerin %58’inin aktif gönüllülük yapması, %83’ünün üniversite 
kulüp ve topluluklarında yer alması, gençlerin toplumsal sorunlara duyarlı 
olmanın yanı sıra çözüm için de katkı sağladığını ortaya koyuyor. 

Gelen başvuruların %67’sinin İstanbul dışında ikamet etmesi, Anadolu’daki 
az bilinen devlet üniversitelerinden mezun olan gençlere ulaşmayı 
hedefleyen İlk Fırsat Programı’nın doğru konuya odaklandığına işaret 
ediyor.

Haziran-Ağustos ayları boyunca yapılacak değerlendirme ve mülakat 
süreçlerinin tamamlanmasının ardından İlk Fırsat Programı’na kabul edilen 
gençler, oryantasyonun ardından 1 Eylül 2021 tarihinde STK’larda kabul 
edildikleri pozisyonlarda işbaşı yapacaklar.

Program ile ilgili tüm detaylara www.ilkfirsat.org adresinden ulaşılabilir.
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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



Temmuz / July  2021 _
 
PEGASUS    71

Regulation for Liquid Transportation

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

Regulation For Olive Oil, Molasses 
and Honey Transportation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aircraft may have to divert and make an unscheduled landing 

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

 

or any other tobacco 
products during 

others to 

Behave in a safe and 

verbal or physical 

Respect your crew members 

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

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

Important Reminders for Our Guests



Temmuz / July  2021 _
 
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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... 

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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