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

Genel Müdürü
Pegasus Airlines CEO

2050’YE KADAR NET  
SIFIR KARBON EMİSYONU
Değerli Misafirlerimiz,
Sizinle paylaşmak istediğimiz güzel haberlerimiz var. Pegasus Hava 
Yolları olarak; Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) 
77. Yıllık Genel Kurulu’nda kabul edilen “2050’ye kadar Net Sıfır 
Karbon Emisyonu” kararı doğrultusunda, dünyada bu taahhütte 
bulunan öncü hava yolu şirketleri arasında yer almanın gururunu 
yaşıyoruz. Bu imzayla; sektöre yönelik teknolojik gelişmelerin 
sağlayacağı imkânla, enerji sektörünün desteğiyle ve paydaşların 
koordinasyonuyla 2050 yılına kadar net sıfır karbon hedefini 
destekliyor ve taahhüt ediyoruz. Hedefimiz; ülkemizin ve bölgemizin 
en yeşil hava yolu olmak…

Bir diğer haber, filomuza eklenecek 6 adet yeni uçakla ilgili… Genç, 
düşük yakıt tüketimi ile daha çevreci ve birim maliyet tasarrufuna 
odaklanan filo planlamamız doğrultusunda, 2012 tarihli Airbus 
siparişimiz kapsamındaki mevcut siparişlere ek olarak, teslimleri 
2024 yılında başlamak üzere 6 adet Airbus A321neo uçak siparişi 
verdik. Filomuzu yeni nesil çevreci uçaklarla genişletmeyi ve 
gençleştirmeyi sürdüreceğiz.

Yeni keşifler…
Bu ay gezip görülebilecek üç güzel şehir önerim olacak. Kars’ın 
yakın dönemin en popüler tatil rotalarından biri olduğunu 
biliyor muydunuz? Tarihi zenginliği, Ruslardan kalma mimarisi, 
çevresindeki doğal zenginlikleri ve doyurucu mutfağıyla büyüleyici 
bir şehir olan Kars’ı keşfe çıkabilirsiniz. Bir diğer önerim, güzel 
başkentimiz Ankara… Ankara’yı henüz ziyaret etme şansına 
sahip olmadıysanız, zengin kültürel mirası ve doğal yapısıyla 
başkentimiz sizi bekliyor. Her mevsim ayrı güzel olan Ankara’yı 
Kasım ayında görmek, Ata’mızın aramızdan ayrıldığı ayda 
Anıtkabir’i ziyaret ederek minnetle anmak için de anlamlı bir 
zaman olacaktır. Üçüncü önerim ise 2009’da UNESCO Dünya 
Mirası Geçici Listesi’ne alınan Sagalassos Antik Kenti… Sagalassos; 
Antoninler Çeşmesi, agorası, tiyatrosu, kütüphanesi ve Roma 
hamamıyla hayranlık uyandırıyor. Bu destinasyonlar hakkında 
bilgi dergimizin ilerleyen sayfalarında…

Ata’mızı aramızdan ayrılışının 83. yılında 
saygı, minnet ve büyük bir özlemle anıyoruz
Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü sadece her 10 Kasım’da 
değil her zaman saygı, minnet ve büyük bir özlemle anıyoruz. 
Kendisi sadece Cumhuriyetimizin kurucusu değil, aynı zamanda 
yol göstericimiz, başöğretmenimizdi. Bu vesileyle, gelecek nesilleri 
yetiştiren kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler 
Günü’nü de en içten dileklerle kutluyorum. Emekleri, hakları 
ödenmez…

Emniyetli, sağlıklı ve iyi uçuşlar dilerim.

NET ZERO CARBON  
EMISSIONS BY 2050  
Dear Guests,
We have some good news we’d like to share with you. As Pegasus Airlines, 
we are proud to be among the world’s leading airlines in our commitment 
to the “Net Zero Carbon Emissions by 2050” resolution that was approved 
at The International Air Transport Association’s (IATA) 77th Annual 
General Meeting.  With this pledge, we support and commit to the goal of 
achieving net zero carbon emissions by 2050 by utilising the opportunities 
provided to our sector through technological advances, with the support 
of the energy sector and in coordination with stakeholders. Our goal is to 
be the greenest airline in Turkey and in our region.

We would also like to share the news of the six new aircraft we’re adding 
to our fleet… As part of our fleet strategy that focuses on providing 
environmental and unit cost saving benefits through the utilisation of 
young aircraft with lower fuel consumption, we have placed an order 
for six more Airbus A321neo aircraft, with the deliveries starting from 
2024; in addition to our Airbus order placed in 2012. We will continue to 
expand and renew our fleet with the addition of new-generation, more 
eco-friendly aircraft.

New discoveries…
This month I am recommending three beautiful cities for you to explore. 
Did you know that Kars is fast becoming one of the most popular holiday 
destinations of recent times? You can visit the enchanting city of Kars to 
experience its rich history, Russian architecture, the natural riches of its 
surrounding areas, and its abundant cuisine. Another recommendation 
is Turkey’s beautiful capital city of Ankara. If you haven’t had a chance 
to visit Ankara yet, our capital city awaits you with its rich cultural 
heritage and natural charms.  While it’s a great place to visit all year round, 
travelling to Ankara in November is an especially meaningful time also 
to visit the Anıtkabir Mausoleum in the month when we commemorate 
the passing of Atatürk. My third recommendation is the Archaeological 
Site of Sagalassos that entered UNESCO’s World Heritage Tentative List 
in 2009. Sagalassos enchants visitors with its Antonine Nymphaeum, 
agora, theatre, library, and Roman baths. More information on these 
destinations can be found in the upcoming pages of our magazine.

We commemorate our great leader with deep 
respect, gratitude and longing, upon the 83rd 
year since his passing
We commemorate our great leader Mustafa Kemal Atatürk, not only on 
10 November, but always, with deep respect, gratitude and longing. He 
was not only the Founder of the Republic of Turkey, but also our guide and 
headteacher. I would also like to take this opportunity to sincerely wish 
all our precious teachers, who are raising our future generations, a Happy 
Teachers’ Day for 24 November. Our debt of gratitude can never be repaid. 

Wishing you a safe, healthy and pleasant flight.
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 - GERMANY TICKET LINE  069120063505
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 - SPAIN TICKET LINE  9 11123877 
HOLLANDA- NETHERLANDS  0 202626924
NORVEÇ- NORWAY  21959265

- DENMARK  78774491
- SWEDEN  0 840308782

- UNITED ARAB EMIRATES 043578128
- LEBANON 01369869

- SWITZERLAND TICKET LINE 0445510018
- UKRAINE TICKET LINE 0800505510

- GEORGIA TICKET LINE 0322400040
- ROMANIA TICKET LINE 0213079175

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

- AUSTRIA TICKET LINE 012675322
 - ISRAEL TICKET LINE  037208299  

- KUWAIT TICKET LINE  22447709  
- BAHRAIN TICKET LINE  17212033 

- QUATAR TICKET LINE  44421807 / 44420961
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- EGYPT TICKET LINE  01006038901 / 01000068070
RUSYA - RUSSIA TICKET LINE  +74996092878

 - NORTH CYPRUS  0090 850 250 6777
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  OUR AGENTS  
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 - LEBANON  00 961 1 369 869

 - ITALY  0 645226934 (***)
UKRAYNA - UKRAINE  00 38 0800 505 510
ROMANYA - ROMANIA  00 40 21 307 91 75
KOSOVA - KOSOVO  00 381 38 225 810

 - KAZAKHSTAN  007 727 2731717
KUVEYT - KUWAIT  00 965 22447709
BAHREYN - BAHRAIN  00973-38817488
KATAR - QATAR  00 974 4421807
ABD - USA  00 90 850 250 67 77 
KANADA - CANADA  00 90 850 250 67 77 

 - UAE  00 971 4 357 81 28 
- IRAQ (ERBIL)  00 964 750 895 50 20

- AZERBAIJAN  00 994 12/70/55/50 5980598 
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Trend hotwire
TRENDING TOPICS... WORTH SEEING...

THREE NEW EXHIBITIONS AT PERA MUSEUM

Jonathan Godoy, “The Byzantine Stones”, 2007
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TREND / Hotwire

sanat.ykykultur.com.tr/sergiler  

BURASI

THIS PLACE
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TREND / Hotwire

“I-YOU-THEY: A CENTURY OF ARTIST WOMEN” 

“BEN-SEN-ONLAR: SANATÇI 
KADINLARIN YÜZYILI” 

mesher.org

Deniz Bilgin
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TREND / Hotwire

THREE NEW EXHIBITIONS AT  
PERA  MUSEUM

Ibrahima Thiam, Mame Ndeuk Daour Mbaye, 2020

Nejat Devrim, Bizans Serisi
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TREND / Hotwire

istanbulsinemamuzesi.com

“NAZARIN’’ EXHIBITION AT 
ISTANBUL CINEMA MUSEUM 
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TREND / Hotwire

THE SUMMARY OF A LIFETIME
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TREND / Hotwire

THE 32ND ANKARA FILM 
FESTIVAL TAKES A START!
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TREND / Hotwire

yeniperform.com

NEW TEXT FESTIVAL
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TREND / Hotwire

surdurulebiliryasam.net

surdurulebiliryasam.net

surdurulebiliryasam.net

surdurulebiliryasam.net. 

SUSTAINABLE LIVING FILM FESTIVAL

Ütopyaya Giden Yol/Journey to Utopia
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TREND / Hotwire

MONICA BELLUCCI IN TURKEY FOR THE FIRST TIME

biletix.com ve passo.com.tr  

MONICA 
BELLUCCI 

Kundura Sahne’de 

Beykoz Kundura’nın geçen ay açılan sahnesi 
Kundura Sahne’nin ilk müzisyen konuğu 
Avusturyalı Hang davulcusu ve müzisyen

Manu Delago olacak. “Silver Kobalt” (2013), 
“Metromonk” (2015) ve “Parasol Peak” (2018) 

albümleriyle özellikle elektronik müzik tutkunlarının 
yakından tanıdığı sanatçı, 13 Kasım’da 

Kundura Sahne’nin konuğu olarak Türkiye’ye 
gelecek. İsviçre müzik aleti Hang davulunun en 
önemli temsilcilerinden olan Delago, dünyayı 
sıklıkla turlayan bir müzisyen olarak yaşadığı 
uykusuzluktan ilhamla kaydettiği “Circadian” 

adlı albümünü Türkiye’de ilk kez çalacak. Björk, 
Anoushka Shankar, Ólafur Arnalds gibi isimlerle ve 
solo projeleriyle dünya çapında 50’den fazla ülkede 

sahne almış ve özellikle YouTube’da çok izlenen 
videolarıyla tanınan Grammy adayı sanatçı; akustik 

vurmalı çalgıları, elektronik ritmik vuruşlarla ve 
doğal ortam sesleriyle buluşturacak konserinde 

İstanbullulara unutulmaz anlar yaşatacak. 
beykozkundura.com/kundura-sahne

Winds of Manu Delago 
at Kundura Stage

The first musician guest of Beykoz Kundura’s 
stage, Kundura Sahne, which opened last month, 

will be Austrian Hang drummer and musician 
Manu Delago. The artist, who is well known 

especially by electronic music lovers with his 
albums “Silver Kobalt” (2013), “Metromonk” 
(2015) and “Parasol Peak” (2018), will come 

to Turkey as the guest of Kundura Sahne on 13 
November. Delago, one of the most important 

representatives of the Swiss musical instrument 
Hang drum, will play his album “Circadian”, which 

he recorded with inspiration he got from his 
insomnia as a musician who frequently travels 
the world, in Turkey for the first time. Grammy-
nominated artist, who has performed in more 

than 50 countries around the world with names 
such as Björk, Anoushka Shankar, Ólafur Arnalds 

and with his solo projects, and is especially known 
for his videos that are watched on YouTube, will 
provide unforgettable moments to Istanbulites 

with his concert, which will bring acoustic 
percussion instruments together with electronic 

rhythmic beats and natural ambient sounds.

beykozkundura.com/kundura-sahne
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TREND / Hotwire

THE FIRST AND LAST PEACE TREATY: 
LAUSANNE IN ITS 100TH ANNIVERSARY

La Casa de Papel dizisindeki Berlin 
karakteriyle dünya çapında tanınan 
Pedro Alonso, “Filipo’nun Kitabı”nda 
hipnoz yoluyla yapılan bir regresyon 

seansıyla başka bir yaşama ve başka bir 
bedene yaptığı yolculuğu anlatıyor.

Bu yolculukta imparatorluk günlerinde 
doğuda göreve giden Romalı asker 

Filipo olarak reenkarne olur. Bu görev, 
imparatorluğun genişlemesine engel 

olabilecek potansiyel düşmanları tespit 
etmekten ve gerekirse onları ortadan 
kaldırmaktan ibarettir. Asi bir grubun 

lideri olan hayatını değiştirecek o adamla 
tanışır. Yilak’ta beklenmedik bir şekilde 

kimseyi yargılamayan, dinlemek isteyene 
konuşan, gerçeği bulmaya, vicdanı 

uyandırmaya ve görünmezi görmeye 
çalışan bir akıl hocası keşfeder.

epsilonyayinevi.com

The Book of Filipo
Pedro Alonso, who is known worldwide for 

his the character Berlin in the TV series 
La Casa de Papel, describes his journey 

to another life and another body in a 
regression session through hypnosis in 

“The Book of Filipo “.

On this journey, he is reincarnated as 
Filipo, a Roman soldier who went on duty 
in the east during the imperial days. This 

task consists of identifying potential 
enemies that could hinder the expansion 

of the empire and, if necessary, 
eliminating them. He meets the man who 

will change his life, the leader of a rebel 
group. In Yilak, he unexpectedly discovers 

a mentor who does not judge anyone, 
speaks to those who want to listen, 

and tries to find the truth, awaken the 
conscience and see the invisible.

_ PEGASUS    21
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TREND / Hotwire

THE BIOGRAPHY OF YUKICHI FUKUZAWA 

vbky.com.tr

YUKICHI FUKUZAWA 

Dante’nin 700. Ölüm 

Kafka Kitap, İtalyan şair ve siyasetçi Dante 
Alighieri’nin 700. ölüm yıldönümünde tadına 

doyulmaz bir hikâyeyi okurlara ulaştırıyor. İtalyan 
şair ve Dante araştırmacısı Giuseppe Conte’un 
yazdığı, Nilay Kanarya’nın İtalyanca aslından 

dilimize çevirdiği “Âşık Dante”, “Yeryüzünde 700. 
Gece” alt başlığıyla yayımlandı.

İtalya’nın yaşayan en önemli şairlerinden ve 
aynı zamanda  Dante araştırmacısı olan Conte, 
Dante’yi 700. ölüm yıldönümünde, onun yerine 
düşünüp konuştuğu büyüleyici ve sürükleyici 
bir hayalet hikâyesiyle anıyor. Dante ölümsüz 

eseri İlahi Komedya’da, öteki dünyanın gölgeleri 
arasında etten ve kemikten bedeniyle yaptığı 

düşsel geziyi destanlaştırır. Conte’un “Âşık 
Dante”sinde ise Dante bu defa tersine bir 
yolculuğa çıkıyor. Her ölüm yıldönümünde 

hayalet olarak dünyaya dönen Dante, 
yeryüzünde yeni bir şans elde etmek için gerçek 

aşkı arıyor, ta ki 700. gecesine kadar…
kafkakitap.com

Dante’s 700th Death 
Anniversary

Kafka Kitap presents a heartwarming story on 
the 700th death anniversary of Italian poet and 
politician Dante Alighieri. Written by the Italian 

poet and Dante researcher Giuseppe Conte 
and translated from the Italian original by Nilay 
Canary into our language, “Dante in Love” was 

published with the subtitle 700th Night on Earth.
Conte, one of Italy’s most important living poets 

and also a Dante researcher, commemorates 
Dante on the 700th anniversary of his death with 
a fascinating and gripping ghost story, in which 

he ponders and talks in his stead. In his immortal 
work, The Divine Comedy, Dante legendizes his 
imaginary journey through the shadows of the 

other world as one in the flesh. In Conte’s “Dante 
in Love”, this time Dante embarks on a reverse 
journey. Returning to earth as a ghost on every 

anniversary of his death, Dante searches for true 
love to get a new chance on earth, until the night 

of his 700th death anniversary.

’ Öl
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TREND / Hotwire

cancocuk.com

“HAROLD AND PURPLE CRAYON’’ 
SERIES IS NOW IN TURKISH!

_ PEGASUS    23

TREND / Hotwire
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“Her tür rolü oynayabilirim,  

[ D İ D E M  B A L Ç I N ]

“I CAN ACT IN ALL KINDS OF ROLES,  
AS LONG AS THEY EXCITE ME”

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: MÜJDE IŞIL

Şu sıralar DasDas’ta yeni oyununuz “Deli Bayramı”nda izliyoruz sizi. 
Oyuna hazırlık sürecini ve rolünüzü anlatır mısınız?

Nowadays, we are watching you in “Deli Bayramı”, the new play of 
Dasdas. Can you tell us about your preparation process for the play and 
your role?

PORTRE / Portrait
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PORTRE / Portrait

The play is supervised by Metin Akpınar. What sort of an 
experience is working with him? 

You are a graduate of the school of acting. Is it okay to 
rely just on talent? How does education feed talent? 

How would you define professional success? Is it 
spiritual satisfaction, never-ending excitement or 
getting the response of the audience?

You usually run TV series and theatre together. What is 
the secret to being so active? Don’t you find this hectic 
pace challenging?

What criteria do you prioritise when choosing a project? 
Are there any absolute-musts for the characters you 
portray?  

Metin Akpınar oyunun süpervizörlüğünü yapıyor. Onunla 
çalışmak nasıl bir deneyim sizin için? 

Oyunculuk bölümü mezunusunuz. Sadece yeteneğe 
güvenmek doğru mu?  Eğitim, yeteneği nasıl besliyor? 

Mesleki başarıyı nasıl tanımlarsınız? Manevi doygunluk 
mu, bitmeyen heyecan mı ya da seyircide karşılığını 
bulmak mı?  

Genellikle dizi ve tiyatroyu beraber yürütüyorsunuz. 
Bu kadar aktif olmanızın sırrı nedir? Yoğun tempo 
zorlamıyor mu sizi?  

 Proje seçerken hangi kriterleri önceliklendiriyorsunuz? 
Canlandırdığınız karakterlerin olmazsa olması var mı?  



_ 
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“Ben sahneye 

sonra, insanlara 

sonra 

 
 

 FOTOĞRAF/PHOTOGRAPH: OZAN ŞAHİN
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PORTRE / Portrait

Sinemada yakın zamanda komedi filmlerinde rol aldınız 
daha çok. Komedi türü özel tercihiniz mi? Yahut Levent 
Kırca ile birlikte çalışmış olmanın bir mirası mı?

Sahnede, sinemada ya da dizilerde canlandırdığınız 
karakterler içinde şimdiye kadar sizi en çok zorlayan ya 
da etkileyen hangisi oldu? 

In cinema, you have acted in comedy films more recently. 
Is the comedy genre your particular preference? Or is it a 
legacy of working with Levent Kırca?
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Bu sene anne oldunuz. Annelik duygusu, hayata ve 
sanata bakışınızı nasıl değiştirdi?  

Biliyorum, sen bir meleksin

Biliyorum, sen bir meleksin

Which of the characters you have acted on stage, in the 
cinema or in the TV series has been the most challenging 
for you or affected you so far? 

You are a mother now. How did the feeling of 
motherhood change your outlook on life and art?
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sen?

Salgın sürecinde online gösterimler öne çıktı. 
Kısıtlamaların kalkması ile birlikte fiziki gösterimler 
yeniden başladı. Bu aradan sonra sahnede yeniden 
seyirciyle buluşmak neler hissettirdi size? 

Seyahat, hayatınızda nasıl bir yer tutuyor? Ne tür 
gezileri tercih ediyorsunuz; kültür gezilerini mi, deniz 
tatilini mi? 

Okurlarımıza görmelerini önereceğiniz ülkeler ya da 
şehirler var mı? 

During the epidemic, online screenings came to the 
fore. With the restrictions remaining, physical shows 
resumed. How did it feel to meet the audience on stage 
again after this break?

What is the place of travel in your life? What kind of 
excursions do you prefer; cultural trips or sea holidays?

Are there any countries or cities you would recommend 
our readers to see?

PORTRE / Portrait
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Seyahat travel
TRAVEL NOTES FROM TURKEY AND THE WORLD

HISTORY ALL AROUND: KARS
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Tarih: KARS

 YAZI / TEXT:  MÜJDE IŞIL

HISTORY ALL 
AROUND: KARS

SEYAHAT /  Travel
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan KARS’a, 
haftanın HER günü her şey dâhil 299,99 TL’den 
başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to KARS from İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport with Pegasus’ DAILY flights; all-inclusive 
prices start at 299,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

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

You can fly to KARS 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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Kars aynı zamanda kayak 
turizmi için de önemli bir 
merkez. Sarıkamış Kayak 
Merkezi, birkaç özelliği ile 

öne çıkıyor. Birincisi, 25 km’yi 
bulan toplam pist uzunluğu 
ile dünyanın en uzun kayak 

pistlerinden biri oluşu... Diğer 
özelliği ise buraya yağan 

karın Alpler’deki toz kristal 
kar ile aynı cinste ve kaymak 
için de en ideal kar olması. 
Etrafı çevreleyen ormanlar 
da pistleri çığ tehlikesinden 

koruyor. 

THE ALPS IN KARS:  

Kars is also an 
important centre for ski 

tourism. Sarıkamış  
Ski Centre comes forth 
with some attributes. 

First, its ski track which 
totals up to 25 kilometres is 

one of the longest in the 
world... Second is that it has 

the powder crystal snow 
like in the Alps which is also 

ideal for skiing. And the 
surrounding forests protect 
the area from avalanches.   
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Kars’ın meşhur kaşarını ve 
kaz yemeğini duymayan 
yoktur. Şehir merkezinde 

bulunan Kars Kaz Evi, adından 
da anlaşılacağı üzere kaz 

eti üzerine uzmanlaşmış bir 
restoran. Mekân ayrıca koyun 

etli ve nohutlu piti, ısırgan 
otu çorbası ve yaprak mantı 
da dahil yöresel yemekleriyle 
de ünlü. Kars’ta üretilen bal 
ise hem organik oluşuyla 

hem de zengin tadıyla farkını 
hissettiriyor. Şehrin kaşar ve 
gravyer peyniri de oldukça 

meşhur. Kaşar, gravyer, 
çeçil de dahil bölgenin ünlü 
peynirlerini tatmak için en 

ideal yer ise Boğatepe Köyü. 
Kars merkezinden yaklaşık 
bir saatlik uzaklıkta ve 2 bin 

500 metre yüksekte bulunan 
bu köyde, işgal yıllarında 
Ruslar tarafından Kars’a 

yerleştirilen etnik gruplardan 
biri olan Malakanlar’ın mirasıyla 

tanışabilirsiniz. Bunun için 
adresiniz peynire adanan Zavot 

Eko Müzesi olabilir. 

A GOURMET CITY
There is none who 

has not heard of the 
famous kashar cheese and 
goose meal of Kars. As can 
be derived from its name 
Kars Kaz Evi (Kars Goose 
House) is a restaurant 

that specialises in goose 
meat. The place is also 

famous for local culinary 
delights such as mutton 
and chickpea piti, nettle 

soup and yaprak  mantı (leaf 
dumplings). And the honey 

produced in Kars makes 
a difference by not only 

being organic but also its 
rich aroma. The kashar and 

gruyere cheese of the 
town are also quite 

renowned. Including kashar, 
gruyere, and cecil, the ideal 
place to taste the famous 

cheese of the region 
is Boğatepe Village. At this 

village at an altitude of 2500 
metres and about an hour 
away from Kars city center, 

you can be introduced to the 
heritage of Malakans, the 

ethnic group that was deployed 
to Kars by the Russians 
during the invasion. For 

that, the Zavot Eco Museum 
dedicated to cheese can be 

your first stop. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ikinci binası 
(günümüzde Cumhuriyet Müzesi) Mimar 

Vedat Tek tarafından tasarlanmıştır.

The second building of The Grand National 
Assembly of Turkey (Republic Museum 

today) is designed by Architect Vedat Tek.
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Ankara denince akla ilk, Atatürk’ün 
anıtmezarı geliyor. 1953’te inşası 

tamamlanan Anıtkabir, misafirlerini 
haftanın yedi günü ağırlıyor. 

Ziyaretinizde içerideki Atatürk 
ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni de 

gezebilirsiniz. Anıtkabir’e girişler 
ücretsiz.

When you say Ankara, Atatürk’s 
monumental tomb is the first thing to 

come to mind. Anıtkabir, the construction 
of which was completed in 1953, 

welcomes its guests seven days of the 
week. You can also visit the Atatürk and 
War of Independence Museum inside. 
Entrance to Anıtkabir is free of charge.

Dünyanın sayılı müzeleri arasında 
sayılan Anadolu Medeniyetleri 

Müzesi’nde Paleolitik, Kalkolitik ve 
Eski Tunç çağlarından buluntular; 

Asur Ticaret Kolonilerine, Hitit 
İmparatorluğuna, Frig ve Urartu 
krallıkları ile klasik devirlere ait 

eserler yer alıyor.

In Anatolian Civilisations Museum, 
considered to be one of the 

prominent museums of the world, 
there are findings of the Palaeolithic, 

Chalcolithic and Old Bronze Age, 
Assyrian Trade Colonies, Hittite Empire, 

Phrygian and Urartian Kingdoms and 
classical periods.

Şehri ayaklarınızın altına seren 
Ankara Kalesi, Galatlar, Romalılar, 
Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi 

medeniyetlerin hâkimiyetini görmüş. 
Kalenin çevresinde restoranlar, 

eteklerindeki Samanpazarı’nda ise 
bakırcılar ve hediyelik eşya dükkânları 

bulunuyor.

The Ankara Castle which gives you the 
panoramic views of the city, has seen the 

reign of Galatians, Romans, the Byzantine, 
Seljuk and Ottoman civilisations. There 
are restaurants around the castle, and 
coppersmiths and souvenir shops in 

Samanpazarı on its slope. 
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
ANKARA’ya, haftanın HER günü her şey 
dâhil 164,99 TL’den başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.

You can fly to ANKARA from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights; 
all-inclusive prices start at 164,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

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

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

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

3000
BOLPUAN BOLPOINTS
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Etnografya Müzesi, Erimtan Arkeoloji 
Müzesi ve Çengelhan Rahmi M. Koç 
Müzesi de dahil, kültür kurumlarının 
bulunduğu Ankara, PTT Pul Müzesi, 

Gökyay Vakfı Satranç Müzesi,  
Beypazarı Yaşayan Müze ve Türk 

Hamamı Müzesi gibi ilginç müzelere de 
ev sahipliği yapıyor.

Ankara which features cultural 
establishments including the Ethnography 

Museum, Erimtan Archaeology Museum 
and Rahmi M. Koç Museum also houses 

interesting museums such as PTT Stamp 
Museum, Gökyay Foundation Chess 

Museum, Beypazarı Living Museum and 
Turkish Bathhouses Museum.

Ankara pek çok antik yerleşime de 
oldukça yakın. Hititlerin başkenti 
olan ve 1986’da UNESCO Dünya 
Mirası Listesi’ne alınan Hattuşaş 

araçla 2,5 saat; Kral Midas’ın 
ülkesi Frigya’nın başkenti  

Gordion ise Ankara’ya 1,5 saat 
uzaklıkta yer alıyor.

Ankara is also pretty close to many 
ancient settlements. Hattuşaş, the 

capital of Hittites which was admitted 
to the UNESCO World Heritage List in 
1986, is only 2.5 hrs drive away, and 

Gordion, the capital of Phrygia, the land 
of King Midas is 1.5 hours drive away 

from Ankara.

Kentin en büyük yeşil alanı 
Atatürk Orman Çiftliği, ODTÜ’nün 

sınırları içerisinde kalan ve bisiklet 
kiralayarak etrafında keyifli vakit 

geçireceğiniz Eymir Gölü ile 150’den 
fazla kuş türünün gözlemlendiği 
Mogan Gölü, şehrin soluklanma 

noktaları arasında...

The greatest green area of the city Atatürk 
Forest Farm; Lake Eymir, which remains 

within the bounds of METU, the place 
where you can enjoy your time renting 
a bike to go around the lake, and Lake 

Mogan, where you can observe more than 
150 bird species are places where you can 

take a breather in the city...

Şehrin simgelerinden biri olan 
Kuğulu Park, Tunalı Hilmi Caddesi 
ile Atatürk Bulvarı arasında kalan 
ünlü bir dinlenme alanı. Sit alanı 
ilan edilmiş olan parkta kuğulara 

ördeklerin eşlik ettiği havuzlar, 
kafeterya ve çocuk oyun alanları 

bulunuyor.

One of the symbols of the city  
Kuğulu Park (The Park With Swans), is a 
recreational area between Tunalı Hilmi 

Street and Atatürk Boulevard. In the 
park which is declared as a protected 

area, there are pools where swans and 
ducks swim, a cafeteria and  

children’s play grounds.  
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Antoninler Çeşmesi MS 160-180 yılları arasında Roma İmparatoru Marcus Aurelius 
dönemine dayanıyor. 28 metre boyunda ve 9 metre yüksekliğindeki anıtsal çeşme, 

7 farklı taş türünün kullanıldığı mimarisi, zengin dekoratif bezemeleri, Burdur 
Müzesi’nde sergilenen heykelleri, 4,5 m yükseklikten akan şelalesi ve önündeki 

havuzuyla ihtişamlı bir görünüme sahip. 

Antonine Fountain dates back to the reign of Roman Emperor Marcus Aurelius 
between 160-180 BC. The monumental fountain, which is 28 meters tall and 9 
meters high, has a magnificent appearance with its architecture -for which 7 

different types of stones were used- rich decorative embellishments, sculptures 
exhibited in the Burdur Museum, and a waterfall flowing from a height of 4.5 

meters and a pool in front of it.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
DENİZLİ’ye, haftanın HER günü her şey dâhil 
184,99 TL’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to DENİZLİ from İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport with Pegasus’ DAILY flights; all-inclusive 
prices start at 184,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

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

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

3000 
BOLPUAN
BOLPOINTS

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

Sagalassos Ancient City, which was included in the 
UNESCO World Heritage Tentative List in 2009 
arouses admiration with its Antonine Fountain, 
agora, theatre, library and Roman bath.
    

in the ancient city of Sagalassos date back to 4200 
BC. The discovery of Sagalassos was made by the 
French traveler Paul Lucas in 1706. Since 1989, 
many structures and artifacts were unearthed as a 
result of the excavations conducted on behalf of the 
Ministry of Culture and Tourism under the direction 

Leuven, Belgium. The most famous of these is the 

the ancient city. With its agora, theatre, library and 
Roman bath, Sagalassos fascinates its visitors with 
its 5000-year old history.

THE FASCINATING 
POINT IN HISTORY 
SAGALASSOS  

Tarihin 

SAGALASSOS
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TIPS FOR A BETTER LIVING

TURKEY URGENTLY NEEDS A ‘NATIONAL ALZHEIMER’S PLAN’
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“Türkiye’nin acil  
 

 

Turkey urgently needs a ‘National Alzheimer’s Plan’

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: MÜJDE IŞIL

Alzheimer nedir? What is Alzheimer’s?
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“Her Alzheimer 

Türlere göre hangi bulgular görülüyor? What symptoms are seen in different types of it? 
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Alzheimer önlenebilir bir hastalık mı? 

Hangi önlemleri alarak risk azaltılabilir?

Is Alzheimer’s a preventable disease? 

What measures can be taken to reduce the risk?
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Toplumumuz unutkanlığı neden normalmiş gibi 
karşılıyor ya da yok saymaya meyilli?

Hasta yakınları bu süreçten nasıl etkileniyor? Hasta ve 
hasta yakınları hangi zorluklarla karşılaşıyor?

Why does our society treat forgetfulness as normal or 
tend to ignore it?

How are the relatives of the patients affected by 
this process? What difficulties do patients and their 
relatives face?

Lifestyle
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Alzheimer Melekleri projesi nedir? 

Projenizle neleri hedefliyorsunuz?

What is the Alzheimer’s Angels project? 

What are you aiming for with your project?
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“We Are Going to Write Many More Success Stories”

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: MÜJDE IŞIL

Spora ilginiz nasıl başladı? Bize spor geçmişinizi ve deneyiminizi 
anlatır mısınız?

How did your interest in sports begin? Can you tell us about your 
sports background and experience?



_ 
PEGASUS    57

 



58 PEGASUS _
 

Lifestyle

encourage our children 
and youth to play 

be added to the youth 

 Kaç yıldır Türkiye Voleybol Federasyonu içindesiniz? 

Filenin Sultanları’nın başarısından sonra ailelerin ve 
çocukların voleybola ilgisi ve talebi arttı mı?

Halkımız parklarda ve bahçelerde Filenin Sultanları’nın 
maçlarını seyretti, sosyal medya onların başarılarıyla 
çalkalandı. Bunca sene emek verdikten sonra bu 
başarılara ve ilgiye tanık olmak size neler hissettirdi?

For how many years have you been involved with the 
Turkish Volleyball Federation? 

After the success of the Sultans of the Net, did the 
interest and demand of families and children increase 
in volleyball?

 Our people watched the games of the Sultans of the 
Net in the parks and gardens, and the social media was 
shaken up with their success. What do you feel when 
you witness such success stories and interest after all 
these years of hard work?
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Takım sporu yapmak, sporcunun kişiliğine neler katıyor 
sizce?

Milli takımımızın başarısını anlatan “Filenin Sultanları: 
Sebat” belgeseli fikri nasıl ortaya çıktı? Belgeselde 
neler bekliyor seyirciyi?

2021 yılı Milletler Ligi, Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 
sonrasındaki Avrupa Şampiyonası’ndaki başarılarla 
çok verimli geçti. Önümüzdeki senelerdeki hedefleriniz 
neler?

In what ways does doing team sports contribute to the 
personality of an athlete?

How did the idea for the documentary “Sultans of 
the Net: Persistence” come about? What awaits the 
audience in the documentary?

The year 2021 was very productive with the success 
stories written in the Nations League, Tokyo Olympic 
Games and the following European Championships. 
What are your goals for the upcoming years?

advancing towards the 



KASIM için burcunuz diyor ki...
Your horoscope for NOVEMBER says that...

5 Kasım yeniayı burcunuzda gerçekleşecek. 
Hem hayatınızda yapacağınız değişiklikler 
hem de bu değişiklikleri birlikte yaratmaya 
ihtiyaç duyduğunuz kişilerle olan ilişkiniz, 
gündeminizi yoğun şekilde meşgul edecek. 
Attığınız adımlar ve yaptığınız girişimler, 
beklemediğiniz kişilerden hiç tahmin 
etmediğiniz tepkiler alabilir. İkili ilişkileri 
dengede tutmakta zorlanacağınız bir zaman 
diliminde olabilirsiniz.

The new moon on 5 November,  will take place 
in your sign. Both the changes you will make in 
your life and your relationships with the people 
you need to co-create these changes with 
will occupy your agenda. The steps and the 
initiatives you take may receive unexpected 
reactions from people. You may be in a time 
when you will have difficulty in balancing 
bilateral relations.

AKREP I SCORPIO

Sağlık adına bazı 
yeni düzenlemeler ve 
alışkanlıklarınız ile ilgili yeni adımlar, 5 Kasım 
yeniayı ile birlikte tetiklenebilir. Yeni bir görev 
ya da iş değişiklikleri de söz konusu olabilir. 
Aceleye getirmemek ve uzun vadeli yürütülebilir 
planlar yapmak önemli. Bu ay gerçekleşecek 
Ay tutulması da sizi hep ihmal edip üzerini 
örttüğünüz, geciktirip yok saydığınız sorunları 
çözüm noktasına getirebilir. Kaygılarla yüzleşip 
onları temizleme zamanınız gelmiş olabilir.

With the new moon on November 5th, some 
new regulations in the name of health and new 
steps regarding your habits can be triggered. 
There may also be a new job or job changes on 
the agenda. It is important not to rush it and 
to make executable long-term plans. The lunar 
eclipse that will take place this month may also 
bring you to the point of solving the problems 
that you have always neglected, covered up, 
delayed or ignored. It may be time to face your 
concerns and clear them out.

GEMINI

Bu ay kendinizle baş başa 
kalma ihtiyacınız artacak. 
5 Kasım yeniayı, buna 
hizmet eden aktiviteler 
için belki de terapi almak 
ya da kendinizi dinlemek, 
düşüncelerinize, istek ve ihtiyaçlarınıza 
odaklanmak için elverişli olabilir. Yeter ki 
değerlendirmeyi bilin. Rutinler, görevler ve 
mecburiyetlerin arkasına sığınmadan, kendinizi 
sıkışmış hissettiğiniz konu her ne ise orada 
kalıplarınızdan çıkmak size iyi gelecek.

Your need to be alone with yourself will increase 
this month. The new moon on 5 November, may 
be suitable for activities that serve this purpose, 
perhaps for therapy or listening to yourself, 
focusing on your thoughts, wishes and needs. 
As long as you know how to make good use of 
it. It will be good for you to break your mould 
with regards to whatever issue you feel stuck 
with, without hiding behind routines, duties and 
obligations.

YAY I SAGITTARIUS
5 Kasım yeniayı 
finansal açıdan size 
yeni kapılar açabilir. 
Bütçe ve kaynak 
yaratma adına 
yapacağınız girişimler 
ayın ilerleyen 
zamanlarında iyice 
şekillenecek. Ancak planladığınız gibi değil de 
farklı yol ve kanallardan yürümeniz gerekecek. 
Yani söz konusu maddi konular olduğunda 
evdeki hesabın çarşıya uymadığı bir ay olacak. 
Bu nedenle her türlü girişim ve hesap kitap 
işinde dengede kalmanız şart.

The new moon on November 5th may open 
new doors for you financially. The initiatives 
you will make in the name of your budget and 
fundraising will take shape later in the month. 
However, you will have to thread through 
different roads and channels, not those that 
you planned to. In other words, when it comes 
to financial matters, this will be a month in 
which no plan survives contact with the enemy. 
For this reason, it is imperative for you stay in 
balance in all kinds of ventures and in casting 
up your accounts.

LIBRA

Bu ay öncelikli konularınız, finansal adımlar ve 
girişimler olacak. 19 Kasım’da gerçekleşecek Ay 
tutulması da bu açıdan bir sonuçla karşı karşıya 
geleceğinize işaret ediyor. Bir yatırım ya da bütçe 
düzenlemesi adına yapacağınız bir girişim, olumlu 
ya da olumsuz sonuç verebilir. Bütçe dengelemesi 
aşamasında ayın ilk günlerinde aldığınız tavır önemli 
olacak.

This month, you will prioritise financial steps and 
initiatives. The lunar eclipse that will take place on 
19 November indicates that you will face a result 
in this respect. An attempt to make an investment 
or a budget arrangement can yield positive or 
negative results. Your actions on the first days of 
the month will be important during the budget 
balancing phase.

KOÇ I ARIES

TAURUS
5 Kasım yeniayı ile birlikte sizin için önemli ancak 
sonrasında sabır ve çok çaba gerektirecek bazı 
başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Ani değişiklikler, 
beklenmedik ve merkezinde sizin olduğunuz 
durumlar, kararlar gündeme gelebilir. Bu ay 
gerçekleşecek olan Ay tutulması da tüm ikili 
ilişkilerinizi ve evliliğinizi etkileyebilir; eşinizin 
hayatında önemli gelişmeleri tetikleyebilir.

With the new moon on 5 November , you may 
experience some beginnings that are important 
for you, but that will require patience and a lot of 
effort afterwards. Sudden changes, unexpected 
situations and decisions might start to circle 
around your life. The lunar eclipse that will 
take place this month may also affect all your 
bilateral relationships and marriage. It can 
trigger important developments in your spouse’s 
life.
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BURÇLAR
H o r o s c o p e

KASIM için burcunuz diyor ki...
Your horoscope for NOVEMBER says that...

Bu ay çıkacağınız bir seyahat, alacağınız 
bir eğitim ya da yeni tanışacağınız insanlar, 
çözüm üretme ya da hedef belirleme 
konusundaki bakış açınızı değiştirebilir. Genel 
olarak pek çok konuda yeni ufuklara yelken 
açma ihtiyacındasınız. Bu ay aynı anda pek 
çok şeyi isteyip kararsızlık yaşama ve hızlıca 
karar değişikliği yapma eğiliminiz de var. 
Hiçbir konuşma, görüşme ya da kararı aceleye 
getirmemelisiniz.  

A trip you will take this month, an education you 
will get, or new people you will meet can change 
your perspective on finding solutions or setting 
goals. In general, you need to set sail to new 
horizons when it comes to many issues. You also 
have a tendency to want too many things at the 
same time, to be indecisive and to change your 

mind quickly this month. 
You should not rush any 
conversation, discussion or 
decision.

CAPRICORN PISCES
Bu ay üzerinize aldığınız işler, hedefleriniz ve 
çabalarınız, diğerleri ile ortak hareket etmenizi 
ve iş birliği yapmanızı gerektirecek. Belki de 
bunu tam olarak yapamadığınız bazı insanlarla 
yolunuzu ayırmanız ve yeni enerjilere kendinizi 
adapte etmeniz gerekebilir. Sizinle aynı heyecanı 
paylaşan insanlara ihtiyacınız var. Ay tutulması, 
özel ilişkileriniz açısından dengede kalmanızı 
zorlaştırabilir.

The tasks, goals and efforts you undertake this 
month will require you to take joint action and 
collaborate with others. Maybe you need to part 
ways with some people you can’t manage to do 
this with and adapt yourself to new energies. You 
need people who share the same enthusiasm 
as you. A lunar eclipse can make it difficult for 
you to stay balanced in terms of your private 
relationships.

Yeni bir işe başlamak ya da iş değişikliği 
yapmak adına sizi harekete geçiren 
gelişmeler nedeniyle heyecana 
kapılmanız mümkün. Daha fazla 
sorumluluk almak ve bu sayede istediğiniz 
noktaya daha güçlü ilerlemek için hevesiniz 
artabilir. Bireysel hırslarınızı kontrol etmeniz 
şart. İlerleyen günlerde ailevi konular, 
daha fazla istikrar sağlayacak hamleler 
yapmanızı sağlayacak. Enerjinizi, iki alan 
arasında dengeli şekilde harcamalısınız. 

It is possible to get excited because of 
the developments that move you to start 
a new job or make a job change. Your 
enthusiasm may increase to take on more 
responsibilities and thus to progress 
stronger to the point you want. It is 
imperative that you control your individual 
ambitions. In the coming days, family 
issues will allow you to make moves that 
will provide more stability. You should spend 
your energy in a balanced way between the 
two areas.

KOVA I AQUARIUS

Bu ay genel olarak iletişim kurduğunuz 
insanlar, yakın çevrenizdekiler, bilgi 
alışverişlerinde bulunduğunuz kişiler, 
kararlarınızın üzerinde etkili olacak. 5 Kasım 
yeniayı, bazı olaylara bakış açınızı değiştirecek 
ve yeni fikirler ortaya koymanızı sağlayacak 
gelişmeleri tetikleyebilir.  Zihinsel olarak yoğun 
ve belki biraz da yorucu bir ay olabilir. Kafa 
dağıtacak aktivitelere de ihtiyacınız var. 

The people you communicate with, those 
around you, and the people you 
exchange information with will 
have an impact on your decisions 
this month. The new moon 
on 5 November may trigger 
developments that will change 
your perspective on some events 
and enable you to come up with new 
ideas. It can be a mentally intense and 
maybe a little tiresome month. You also need 
activities that will distract you.

VIRGO
5 Kasım yeniayı aşk hayatınızda bir 
hareketlenmeyi ve bu açıdan plansız bazı 
gelişmeleri tetikleyebilir. Bebek haberleri de 
alabilirsiniz bu ay. Hayatınıza farklılık katmak, 
değişik deneyimler yaşamak istiyorsunuz. 
Bu ay gerçekleşecek olan Ay tutulması, özel 
hayatınız ve sosyal çevreniz arasında kalma 
riski doğurabilir. Aşk ve dostluğu birbirine 
karıştırmamanız gerekiyor.

The new moon on 5 November, may stir up 
your love life and trigger some unplanned 
developments in this respect. You can also 
get baby news this month. You want to make 
a difference in your life and experience new 
things. The lunar eclipse that will take place this 
month may cause you to be stuck between your 
private life and your social environment. You 
should not confuse love and friendship.

YENGEÇ I CANCER

Ev ve aile düzeninizdeki değişimin kapıları, 5 
Kasım yeniayı ile birlikte açılacak. Planlamadığınız 
bazı gelişmeler, mecburen adapte olmanızı ve 
hızlıca yeni düzeni sağlamanızı gerektiriyor. Aksi 
halde Ay tutulması ile birlikte ilerleyen günlerde 
özel yaşamınızdaki dalgalanmalar, iş hayatınıza ve 
istikrar içermesini istediğiniz alanlara da sirayet 
edecek. 

The doors of change in your home and family 
order will open wide with the new moon on 
November 5th. Some unplanned developments 
may require you to adapt and quickly establish the 
new order. Otherwise, with the lunar eclipse, the 
fluctuations in your private life in the coming days 
will also affect your work life and the areas you 
want to maintain stability in.

 LEO
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Pegasus’tan Haberler News

PEGASUS HAVA YOLLARI GENEL MÜDÜRÜ MEHMET T. NANE,  

MEHMET T. NANE, CEO OF PEGASUS AIRLINES BECOMES NEW CHAIR 
OF IATA’S BOARD OF GOVERNORS IN JUNE 2022
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MEHMET T.  NANE ,  CE O OF PE GASUS 
AIRLINE S BE COME S NEW CHAIR OF IATA’S 
B OARD OF G OVERNOR S IN JUNE 2022

PEGASUS HAVA YOLLARI 
GENEL MÜDÜRÜ  
MEHMET T. NANE, 
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Managing its operations and activities under a “sustainable environment” 
approach, Pegasus Airlines has joined the world’s leading airlines in the 
resolution to achieve “Net Zero Carbon Emissions by 2050” that was 
approved at The International Air Transport Association’s (IATA) 77th 
Annual General Meeting. With this commitment, which aligns with the 
target of the Paris Agreement for global warming not to exceed 1.5°C, the 
aim is to achieve net zero carbon emissions by 2050 and to make flying 
sustainable.

Commenting on the announcement, Mehmet T. Nane, CEO of Pegasus 
Airlines, said: “As Pegasus Airlines, minimising the negative effects 
on the environment and preventing pollution within the framework 
of the life cycle are an integral part of our environmental policy. We 
also carry out monitoring, reporting and improvement work within the 
framework set out by national and international regulations as part of 
the efforts towards climate protection and combating global warming. 
And now, it is a great honour to make this commitment to IATA’s “Net 
Zero Carbon Emissions by 2050” resolution together with the world’s 
leading airlines.” Mehmet T. Nane continued: “With this commitment, 
we support and commit to the target of achieving net zero carbon 
emissions by 2050 by utilising the opportunities provided to our sector 
through technological advances, with the support from the energy 
sector and in coordination with stakeholders. Within the framework of 
our “sustainable environment” approach, we will continue to work on 
our fleet transformation and carbon offsetting projects in the medium 
term; and in the long term, focus on the use of Sustainable Aviation Fuels 
(SAFs), new technology aircraft and carbon capture technologies. We 
will continue to work tirelessly towards becoming the greenest airline in 
Turkey and in our region.”

Pegasus’ efforts to reduce carbon emissions at source
As part of its ongoing efforts to combat climate change, Pegasus Airlines 
acts in full compliance with the sectoral regulations outlined by national 
and international authorities within the framework to reduce greenhouse 
gas emissions that is crucial for aviation sector, and conducts annual 
monitoring, verifying and reporting of its carbon emissions in accordance 
with international regulations. Placing importance on reducing carbon 
emissions at source, Pegasus implements a variety of operational 
improvements to achieve this such as transforming to a younger 
fleet, purchasing lower emission aircraft, reducing aircraft weight and 
route optimisation. With the commitment to achieve “Net Zero Carbon 
Emissions by 2050”, and under its transparency principle, Pegasus 
Airlines has begun to publish its carbon footprint on a monthly basis on 
its investor relations website, starting with its October 2021 report. All 
these efforts are also being planned in tandem with Pegasus’ governance 
strategy in the field of Sustainability (ESG - Environmental, Social, and 
Corporate) and to support its outputs.

PE GASUS AIRLINE S COMMITS 

EMIS SIONS BY 2050”

Operasyonlarını ve faaliyetlerini “sürdürülebilir çevre” anlayışıyla yöneten 
Pegasus Hava Yolları; Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) 77. Yıllık 
Genel Kurulu’nda kabul edilen “2050’ye kadar Net Sıfır Karbon Emisyonu” 
kararı doğrultusunda, dünyada bu taahhütte bulunan öncü hava yolu 
şirketleri arasında yer aldı. 11 Ekim 2021 tarihinde ülkemiz tarafından da 
kabul edilen Paris Anlaşması’nın küresel ısınmanın 1,5 °C’yi geçmemesi 
hedefiyle de uyumlu bu taahhütle, 2050 yılına kadar net sıfır karbon 
seviyesine ulaşılması ve uçmanın sürdürülebilir kılınması hedefleniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet 
T. Nane, “Pegasus Hava Yolları olarak, yaşam döngüsü çerçevesinde 
çevreye olumsuz etkilerin en aza indirilmesi ve kirliliğin önlenmesi, çevre 
politikamızda önemli bir yer tutuyor. İklimin korunması ve küresel ısınmayla 
mücadele kapsamında ulusal ve uluslararası regülasyonlar çerçevesinde 
izleme, raporlama ve iyileştirme çalışmalarımız bulunuyor. Şimdi de IATA’nın 
‘2050’ye kadar Net Sıfır Karbon Emisyonu’ kararı doğrultusunda, dünyada 
bu taahhütte bulunan öncü hava yolu şirketleri arasında olmak bizim için 
büyük bir gurur” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Bu imzayla; sektöre 
yönelik teknolojik gelişmelerin sağlayacağı imkânla, enerji sektörünün 
desteğiyle ve paydaşların koordinasyonuyla 2050 yılına kadar net sıfır 
karbon hedefini destekliyor ve taahhüt ediyoruz. ‘Sürdürülebilir çevre” 
anlayışımız çerçevesinde; orta vadede filo dönüşümü ve offsetleme projeleri, 
uzun vadede ise SAF kullanımı, yeni teknoloji uçaklar ve karbon yakalama 
teknolojileri alanlarında çalışmalarımız sürecek. Ülkemizin ve bölgemizin en 
yeşil hava yolu olma hedefiyle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

Pegasus’tan karbon emisyonunu kaynağında azaltma çalışmaları
İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında aktif çalışmalar yürüten Pegasus 
Hava Yolları, havacılık sektörü için çok önemli olan sera gazı emisyonlarının 
azaltılması çerçevesinde ulusal ve uluslararası otoriteler tarafından 
sektöre yönelik getirilen düzenlemelere tam uyum gösteriyor ve tabi 
olduğu uluslararası regülasyonlar gereği, yıl içerisindeki toplam karbon 
emisyonunun izlenmesi, doğrulanması ve raporlanması süreçlerini sağlıyor. 
Karbon emisyonunun kaynağında azaltılmasına önem veren Pegasus; 
filonun gençleştirilmesi, düşük emisyonlu uçak modellerinin satın alınması, 
uçaklarda ağırlık azaltma çalışmaları, rotaların optimize edilmesi gibi 
operasyonel tedbirlerle sürecin kaynağında emisyon azaltma çalışmaları 
da gerçekleştiriyor. Pegasus Hava Yolları; “2050’ye kadar Net Sıfır Karbon 
Emisyonu” taahhüdüyle beraber, şeffaflık ilkesi çerçevesinde, uçuşlarından 
kaynaklanan emisyon göstergesini yatırımcı ilişkileri web sitesinde 2021 
Ekim ayı raporuyla birlikte aylık bazda paylaşmaya başlıyor. Yapılan tüm bu 
çalışmalar, aynı zamanda Pegasus’un Sürdürülebilirlik (ESG) alanındaki 
yönetişim stratejisiyle paralel ve çıktılarına destek olacak şekilde planlanıyor.

PEGASUS HAVA YOLLARI, 

TAAHHÜDÜNDE BULUNDU

HABER / News
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Esas Holding’in sosyal yatırım birimi Esas Sosyal, Şevket 
Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı ile işverenlerce daha az 
bilinen devlet üniversitelerinden yeni mezun gençlere deneyim 
ve gelişim fırsatları sunuyor. Sivil toplum kuruluşlarında 
istihdam edilen gençlerin maaşlarını Esas Holding ve 
Kurumsal Destekçiler birlikte karşılayarak sosyal fayda 
sağlamanın yanı sıra eğitimli gençlerin işsizliği konusunda 
farkındalık yaratıyorlar.

Esas Sosyal, the social investment unit of Esas Holding, offers 
experience and development opportunities to new graduates of 
state universities, which are less known to employers, with the 
First Chance Program with the Vision of Şevket Sabancı. By paying 
the salaries of young people employed in non-governmental 
organizations (NGOs) together, Esas Holding and Corporate 
Supporters not only provide social benefit, but also raise 
awareness about the unemployment of educated youth.

 
 

Esas Holding’in sosyal yatırım birimi Esas Sosyal; Esas Holding’in 
değerlerini, merhum Şevket Sabancı ve ailesinin topluma geri verme 
vizyonu ile birleştirerek gençlere fırsat eşitliği yaratmayı hedefliyor. 
İlk sosyal yatırım alanını eğitimli genç işsizliği olarak belirleyen Esas 
Sosyal, 2016 yılında hayata geçirdiği Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk 
Fırsat Programı ile bugüne kadar 34 sivil toplum kuruluşunun özel 
sektörde de karşılığı olan fonksiyonlarında 200 yeni mezuna ilk iş 
deneyimi sundu. Eylül ayında, 2021 dönemine başlayan 50 katılımcının 
işbaşı yaptığı Program 6 yılda toplam 20.482 başvuru aldı. Her yıl artan 
başvuru sayıları, gençlerin bu tür fırsatlara ne kadar ihtiyaç duyduğunu 
gösterirken, katılımcıların tamamının 6 ay içinde bir sonraki işine geçiş 
yapması Programın etkisini ortaya koyuyor.

Esas Sosyal gençlere fırsat eşitliği sağlama vizyonuyla yoluna devam 
ederken, yaratılan sosyal faydanın sürdürülebilir olması için misyonuna 
inanan Kurumsal Destekçileri başta olmak üzere, oluşturduğu 
ekosistemde yer alan değerli kurum ve kişilerin katkılarını alıyor. 
Esas Holding ile Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’nın 
vizyonunu paylaşan Kurumsal Destekçiler, katılımcıların maaşlarını 
Esas Holding’le birlikte karşılamanın yanı sıra, yönetim kadrolarıyla 
mentorluk programına ve İnsan Kaynakları birimleriyle prova 
mülakatlara dâhil oluyorlar.

Gençlere farklı noktalarda yapılan yatırımların birbirine temas 
etmesiyle toplumsal faydanın katlanacağına inanarak 2019 yılında 
Kurumsal Destek Programı’nı başlatan Esas Sosyal’in ekosistemine, 
bu yıl 10 yeni kurumun katılmasıyla toplam destekçi sayısı 31’e ulaştı. 
Bu yıl  ise aralarında Agito Yazılım, Arzum, BLG Trusted Advisors 

ESAS SOSYAL BRINGS TOGETHER CORPORATES  
FOR EQUALITY OF OPPORTUNITY IN EMPLOYMENT

 
Has 31 Corporate Sponsors

Esas Sosyal, the social investment unit of Esas 
Holding aims to create equal opportunities for 
young people by combining the values of Esas 
Holding with the vision of the late Şevket Sabancı 
and his family to give back to society. Focusing on 
the unemployment of educated youth as its first 
area of social investment, Esas Sosyal has offered 
first job experience to 200 new graduates with the 
First Chance Program with the Vision of Şevket 
Sabancı since 2016, in different departments of 
34 non-governmental organizations, which are 
also functional in the private sector. A total of 
20,482 applications were received in 6 years for 
the Program that launched its 2021 term in September with 50 participants 
starting their new jobs. While the increase in the number of applications 
received each year shows how much young people need such opportunities, 
the fact that all participants start their next job within 6 months reveals the 
impact of the Program.

As Esas Sosyal continues on its way with the vision of providing equal 
opportunities for young people, it gets the contributions of valuable 
organizations and individuals in the ecosystem it has created, especially 
that of its corporate sponsors who believe in its mission, to ensure the 
sustainability of the social benefit created. Corporate Sponsors, who share 
the vision of Esas Holding and the First Chance Program, not only pay the 
salaries of the participants along with Esas Holding, but also participate in 
the mentoring program with their management staff and mock interviews 
with their Human Resources departments.

With the participation of 10 new institutions this year, the total number 
of sponsors reached 31 in the Esas Sosyal ecosystem which started the 

Emine Sabancı Kamışlı
Esas Holding Yönetim  

Kurulu Başkan Vekili
Esas Holding Vice Chairperson
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S.A., DenizBank, Dimes,  Doğan Holding, ELİG Gürkaynak Avukatlık 
Bürosu, Esas Gayrimenkul, ETİ, FİBA Holding, Getir, Infina Yazılım, 
Kibar Holding, Korozo, LC Waikiki, Nobel İlaç, Pegasus Havayolları, 
QNB Finansbank, SANKO, Bee’o Propolis, Tahincioğlu Holding, 
Turcas Petrol, ÜNLÜ & Co, Volkswagen Doğuş Finansman ve Yataş’ın 
bulunduğu 25 kurum, gençlerin ilk iş deneyimlerini destekliyor.

Az bilinen devlet üniversitelerinden mezun olan gençlerin, eşit 
şartlarla profesyonel hayata adım atmalarını Kurumsal Destekçilerle 
birlikte sağlamanın mutluluğuna değinen Esas Holding Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, “Esas Sosyal ile kolektif 
sosyal etki yaratma yolunda attığımız her bir adımda sosyal faydayı 
sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu amaç doğrultusunda 
2.000 kişiyi aşan ekosistemimiz bizim için çok değerli. Bu geniş 
ekosistem içinde büyük bir alana sahip olan Kurumsal Destekçilerimiz 
de programlarımızın devamlılığı ve maksimum fayda sağlaması 
açısından çok kıymetli. Bu yıl Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat 
Programı kapsamında 50 farklı pozisyona katılımcılarımızı yerleştirdik. 
Bu 50 pozisyonun 38’i, yani %76’sı Kurumsal Destekçilerimiz 
tarafından destekleniyor. Esas Sosyal’in kuruluşundan bu yana 
her zaman toplumsal sorunların topyekûn el ele verilerek çözüme 
kavuşacağına değindim. Bu noktada görüyoruz ki kurumların 
güçleri sosyal sorumluluk faaliyetini başka bir boyuta taşıyor. Bizim 
programlarımızın da destekçilerimizle büyüyeceğine, her geçen 
gün daha fazla gence fırsat eşitliği sağlayacağımıza inanıyorum. 
Gençlerin desteklenmesinin ülkemizin geleceğine yapılan en güzel 
yatırım olduğu inancıyla şimdiye kadar vizyonumuzu paylaşan 
kurumlara teşekkür ediyor, Türkiye’nin önde gelen işveren kurumlarını 
programımıza dâhil olmaya ve gençlere fırsatlar vermeye davet 
ediyorum” dedi.

Esas Sosyal, Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’ndan 
elde edilen geri bildirimlerle yine az bilinen devlet üniversitelerinin 
öğrencilerini İngilizce eğitim imkânıyla buluşturan Hayırlı Sabancı 
Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı’nı da 2021 yılında hayata 
geçirdi. Böylece kolektif etkiyi artıracak çalışmalar ile gençlere destek 
olmaya devam eden Esas Sosyal, Program katılımcıları arasında 
ekosistemindeki Kurumsal Destekçiler, sivil toplum kuruluşları ve 
diğer değerli kurumlardan burs alan, yatırım yapılmış gençlere yer 
vererek toplumsal faydaya yönelik yatırımların katma değerini de 
artırıyor. Bu Programla, gençlerin okuldan işe geçiş sürecine bir adım 
geriden destek olmaya başlayarak donanımlı ve yetkin bireyler olarak 
profesyonel hayata kazandırılmaları hedefleniyor. 

Esas Sosyal Hakkında:
Esas Holding’in sosyal yatırım birimi olarak 2015 yılında kurulan Esas 
Sosyal; Esas Holding’in sorumlu vatandaşlık değerini, merhum Şevket 
Sabancı ve ailesinin topluma yatırım vizyonu ile birleştirerek toplumsal 
sorunlar için sürdürülebilir çözümler üretmeyi amaçlıyor. Liderliğini 
Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı’nın 
üstlendiği Esas Sosyal; gençlere sosyal fayda ve fırsat eşitliği 
sağlama hedefiyle Programlar gerçekleştiriyor ve aralarında kurumsal 
destekçiler, ayni destekçiler, katılımcılar, mentorlar, mezunlar, STK 
yöneticileri, İK profesyonelleri ve eğitmenlerin yer aldığı 2.000 kişiyi 
aşkın ekosistemiyle çalışmalarını sürdürüyor.
www.esassosyal.org

Corporate Sponsorship Program in 2019 believing that the social benefit 
will increase as the investments made in young people come into contact 
at different junctures. This year, 25 corporate sponsors including Agito 
Software, Arzum, BLG Trusted Advisors SA, DenizBank, Dimes, Doğan 
Holding, ELİG Gürkaynak Law Firm, Esas Properties, ETİ, FİBA Holding, 
Getir, Infina Software, Kibar Holding, Korozo, LC Waikiki, Nobel İlaç, 
Pegasus Airlines, QNB Finansbank, SANKO, Bee’o Propolis, Tahincioğlu 
Holding, Turcas Petrol, ÜNLÜ & Co, Volkswagen Doğuş Finance and 
Yataş support young people’s first job experiences.

Emine Sabancı Kamışlı, Vice Chairperson of the Board of Esas 
Holding, who mentioned the happiness brought on by enabling young 
people, who graduated from lesser-known state universities, to step into 
professional life on equal terms, along with Corporate Sponsors said, “With 
Esas Sosyal, we aim to make social benefit sustainable in every step we take 
towards creating a collective social impact. For this purpose, our ecosystem 
comprising of more than 2,000 people, is very valuable to us. Our Corporate 
Sponsors, who have a great part in this extensive ecosystem, are also very 
valuable in terms of the continuity of our programs and the maximum benefit 
yielded from them. This year, we placed our participants in 50 different 
positions within the scope of the First Chance Program with the Vision of 
Şevket Sabancı. 38 of these 50 positions, or 76%, are supported by our 
Corporate Sponsors. Since the establishment of Esas Sosyal, I have always 
mentioned that social problems can only be solved by working hand in hand. 
At this point, we see that the power of corporations take social responsibility 
activities to another dimension. I believe that our programs will also grow 
with our supporters, and that we will provide more and more young people 
with equal opportunities. Believing that supporting young people is the best 
investment in the future of our country, I would like to thank the institutions 
that have shared our vision so far, and invite Turkey’s leading employers to 
join our program and provide opportunities for young people.”

With the feedback obtained from the First Chance Program with the Vision 
of Şevket Sabancı, Esas Sosyal also launched the English Chance Program 
with the Support of Hayırlı Sabancı in 2021, which provides the students 
of lesser-known state universities the opportunity to study English. In this 
way, Esas Sosyal, which continues to support young people with activities 
that will increase the collective impact, also increases the added value of 
investments for social benefit by including young people who have received 
scholarships from Corporate Sponsors, non-governmental organizations and 
other valuable organizations in its ecosystem by turning them into program 
participants. With this program, the aim is to support young people who are 
one step behind in the transition from school to work, and to bring them into 
professional life as well-equipped and competent individuals.

About Esas Sosyal:
Established in 2015 as the social investment unit of Esas Holding, Esas 
Sosyal aims to produce sustainable solutions for social problems by 
combining the responsible citizenship value of Esas Holding with the vision 
of the late Şevket Sabancı and his family to invest in society. Led by Emine 
Sabancı Kamışlı, Vice Chairperson of the Board of Esas Holding, Esas Sosyal 
carries out programs with the aim to provide social benefit and equality 
of opportunity for young people and continues to work with an ecosystem 
of more than 2,000 people, including corporate sponsors, supporters 
who contribute in-kind, participants, mentors, alumni, NGO managers, HR 
professionals and trainers.
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LIQUIDS SUBJECT TO 
RESTRICTIONS:

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

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

 Shaving foams, deodorants, all pastes 
including toothpaste

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

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

approximately 20x20 cm in size.

APPLICATION: 
Each passenger may carry one transparent 
plastic bag.

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

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

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

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

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

their bags. 

EXCEPTIONS:
 Exceptions will be made for special 

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

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

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

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

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

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

ürünleri bulundurabilir.

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

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

sıvı miktarına bakılmaksızın geçirilmesine 
müsaade edilmez.

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

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

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

sağlayacaktır.

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

Regulation for Liquids Carried in Hand Baggage

Hava yolu ile seyahat edecek 

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

restrictions may be carried in hold 
baggage in accordance with the 

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

Regulation for Liquid Transportation
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Regulation for Liquid Transportation

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

Regulation For Olive Oil, Molasses 
and Honey Transportation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aircraft may have to divert and make an unscheduled landing 

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

or any other tobacco 
products during 

others to 

Behave in a safe and 

verbal or physical 

Respect your crew members 

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

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

Important Reminders for Our Guests
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Important Reminders for Our Guests

Tehdit

kullanma

civil aircraft 

 Refusing to follow crew instructions 

 Tampering with smoke detectors 

of the flight

alcohol which was not provided by crew 

Removing or damaging safety or emergency 
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