
AVRUPA’NIN GÖZDE 

POPULAR

SKI RESORTS
IN EUROPE

JANUARY

2023







4 PEGASUS _
 
Ocak / January  2023

G üli z Ö Z T Ü R K
Pegasus Hava Yolları CEO

Pegasus Airlines CEO
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Değerli Misafirlerimiz,
Yeni yılınızı kutluyor; 2023’ün sağlık, neşe, huzur, başarı ve mutluluk 
dolu bir yıl olmasını gönülden diliyorum.

Biz Pegasus Hava Yolları olarak, 2022 yılında da siz değerli 
misafirlerimiz için çalıştık. Uçuş ağımızı yurt içi ve yurt dışı yeni 
hatlarla, filomuzu ise yeni nesil uçaklarla genişletmeye devam 
ettik. IATA’nın “2050’ye Kadar Net Sıfır Karbon Emisyonu” hedefi 
doğrultusunda çalışmalarımızı hızlandırdık. Dijital dönüşümümüze ve 
kapsayıcılık ve çeşitlilik başlığıyla ilgili çalışmalarımıza son hız devam 
ettik. Çalışmalarımızı ulusal ve uluslararası çapta aldığımız önemli 
ödüllerle taçlandırdık.

2023 yılında da yapılacak çok şey, gidilecek çok yol var. Filomuzu yeni 
nesil uçaklarla genişletme ve gençleştirme stratejimiz çerçevesinde, 
mevcut planlarımıza göre, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 
2023 yılında filo büyüklüğümüz 100 uçak eşiğini aşacak ve büyümeye 
devam edecek. Teknoloji ve insana yaptığımız yatırımla fark yaratmayı, 
sürdürülebilir havacılığı desteklemeyi, kapsayıcılık ve çeşitlilik konusuna 
öncülük etmeyi sürdüreceğiz. “Türkiye’nin dijital hava yolu” olarak, 2018 
yılından bu yana olduğu gibi, misafir deneyimini odak alan yaklaşımımızla 
seyahat deneyiminizi kolaylaştıracak dijital teknolojiler ve benzersiz 
yenilikler sunacağız. Çünkü bizim en önemli değerimiz sizsiniz…

Kış tatilleri
Kış tatilleri bir başkadır. Siz de 2023’ün ilk günlerini keyifli bir tatille 
renklendirmek istiyorsanız, Avrupa’nın gözde kayak merkezleriyle ilgili 
yazımızı okumanızı tavsiye ederim. İtalya’nın ünlü kış tatili beldesi Cortina 
D’Ampezzo’dan İsviçre’nin en önemli kayak merkezlerinden Engelberg’e, 
Almanya’nın Bavyera eyaletinde bulunan Garmisch-Partenkirchen’den 
Fransa, İtalya ve İsviçre sınırlarının kesişim noktasında yer alan Chamonix 
kasabasına birçok renkli alternatif bulacaksınız.

Türkiye’den de güzel bir öneride bulunmak isterim. Güzel şehrimiz 
Kars’ın Sarıkamış ilçesi, doğanın bonkör davrandığı bölgeler 
arasında yer alıyor. Sarıçam ormanlarıyla kaplı Sarıkamış, benzerine 
İsviçre Alpleri’nde şahit olabileceğiniz manzaralarıyla ünlü bir bölge. 
Elbette Sarıkamış’ın Alpler ile benzerliği sadece manzarayla sınırlı değil, 
1,5 metre kalınlığa ulaşan pistler, Alpler’e özgü kristal karla kaplanıyor. 
Nem oranının düşük olması nedeniyle buzlanmayan ve kristalize halini 
koruyan kar, hem kayak hem de snowboard için en uygun ortamı sağlıyor. 
Dergimizin ilerleyen sayfalarında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Yarıyıl tatili başlıyor
Heyecanla beklenen yarıyıl tatili başlıyor. Tüm öğrencilere aileleri ve 
sevdikleriyle birlikte hem dinlenebilecekleri hem de eğlenebilecekleri 
huzurlu ve keyifli bir yarıyıl tatili diliyorum.

Hepinize emniyetli ve keyifli uçuşlar dilerim.

Dear Guests,
I would like to wish you a wonderful new year and sincerely hope that 
2023 will be a year blessed with health, joy, peace, success and happiness.

As Pegasus Airlines, we have worked for you, our valued guests, this year. 
We have continued to expand our flight network with new domestic 
and international routes, and our fleet with new generation aircraft. We 
have accelerated our work towards IATA’s “Net Zero Carbon Emission 
by 2050” target, continued our digital transformation at full speed, 
as well as our inclusion and diversity work. Important national and 
international awards have been the icing on the cake.

There is much to do and a long way to go in 2023. In line with our 
strategy to expand and rejuvenate our fleet with new generation 
aircraft, according to our current plans, our fleet size will exceed the 
100 aircraft threshold and will continue to grow in 2023, the year we 
will celebrate the 100th anniversary of our Republic. We will continue 
to make a difference with investment in technology and people, support 
sustainable aviation, and lead the way in inclusion and diversity. As 
“your digital airline”, with our approach that focuses on the guest 
experience, we will offer digital technologies and unique innovations to 
create a seamless travel experience, as we have been doing since 2018. 
Because you are what is most important to us…

Winter holidays
Winter holidays are wonderful. If you want to brighten up the first days 
of 2023 with an enjoyable holiday, I recommend you read our article 
about Europe’s favourite ski resorts. From Italy’s famous winter holiday 
resort Cortina D’Ampezzo to Engelberg, one of the leading ski resorts 
in Switzerland; from Garmisch-Partenkirchen in Germany’s Bavaria to 
Chamonix, where France, Italy and Switzerland meet; you will find many 
colourful alternatives.

I would also like to suggest a beautiful part of Türkiye. Sarıkamış district 
of our beautiful city Kars is a region where nature is bountiful. Covered 
with scotch pine forests, Sarıkamış is a region famous for its scenery, 
which resembles the Swiss Alps. Of course Sarıkamış’s similarity with 
the Alps is not limited to the landscape; the slopes are covered with 
crystal snow, reaching a depth of 1.5 metres. The snow does not freeze 
due to the low humidity and preserves its crystallised state, which 
provides the perfect environment for both skiing and snowboarding. You 
can find detailed information on the following pages of our magazine.

Half term break begins
The highly anticipated half term break begins. I wish all students a 
pleasant and joyful holiday where they can both relax and have fun with 
their families and loved ones.

I wish you all a safe and pleasant flight.
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 - UK  0170060140
 - ITALY  0645226934   

 - SPAIN TICKET LINE  9 11123877 
- 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
AZERBAIJAN  0125980598 / 0705980598 / 0555980598 /0505980598 

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

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

  OUR AGENTS  

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

 - ITALY  0 645226934 (***)
 - UKRAINE  00 38 0800 505 510

ROMANYA - ROMANIA  00 40 21 307 91 75
 - KOSOVO  00 381 38 225 810

 - KAZAKHSTAN  007 727 2731717
 - KUWAIT  00 965 22447709

 - BAHRAIN  00973-38817488
 - QATAR  00 974 4421807

 - USA  00 90 850 250 67 77 
 - CANADA  00 90 850 250 67 77 

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

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

MODA VE SANAT

FASHION AND ART

Fotoğraf/Photograph: Daici Ano
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HAYATI SORGULAYAN  

AN EXHIBITION THAT EXAMINE S LIFE

annalaudel.gallery

1- Gece-Gündüz, 2022, 2- Ay Azalıyor, 2022,  
3- Beş Güzel, 2021, 4- İsimsiz seramik seri

1

2

3

4
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THE VIDE O THAT SHEDS LIGHT  
ON HUMANKIND

omm.art
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THE ATRE SE AS ON STARTS!

mobilet.com

“Kalanlar”
3 Ocak/January 2023 21.00 DasDas Açık Sahne
11 Ocak/January 2023 20.30 Alan Kadıköy
24 Ocak/January 2023 21.00 DasDas Açık 
Sahne

“Fairfly”
10 Ocak/January 2023 21.00 DasDas Açık Sahne
18 Ocak/January 2023 21.00 DasDas Açık Sahne
27 Ocak/January 2023 21.00 DasDas Açık Sahne
31 Ocak/January 2023 20.30 Alan Kadıköy

“Medea’ya Göre Ahlak”
17 Ocak/January 2023 21.00 DasDas Açık Sahne
27 Ocak/January 2023 20.30 Baba Sahne
31 Ocak/January 2023 20.30 Bursa Nilüfer 
Nazım Hikmet Kültürevi
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REPETITION AND ABSTRACTION

arter.org.tr

Müzikal Bir Yolculuk
İBB Şehir Tiyatroları, klasiklerin ardından 

İstanbul Şiirle Buluşuyor temasıyla, 
şiirimizin ustalarını seyircisiyle 

buluşturmaya başladı. İlk şair, Edip 
Cansever ve “Oteller Kenti” şiirleri 

oldu. Müze Gazhane Meydan Sahne’de 
prömiyerini yapan oyun, her ayın ikinci 

pazarı seyirciyle buluşmayı sürdürecek. 
“Oteller Kenti”nin canlı müziklerini 

piyanoda Orçun Tekelioğlu ve solist Berfu 
Aydoğan birlikte icra ediyorlar.

muzegazhane.istanbul

A Musical Journey
After the classics, IMM City Theatres 

started to bring together the masters 
of our poetry with the audience with the 
theme of Istanbul Poetry Meetings. The 

first poet was Edip Cansever and the 
“Oteller Kenti” (City of Hotels) poem. The 

play, which premiered at the Museum 
Gazhane Meydan Sahne, will continue to 

greet the audience on the second Sunday 
of every month. Orçun Tekelioğlu on piano 
and soloist Berfu Aydoğan are performing 
live music in the “Oteller Kenti” together.

Ocak / January  2023 _
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#DiorDesignerofDreams 

Fotoğraflar/Photographs: Daici Ano
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FASHION 
AND ART

İstanbul Caz Festivali kapsamında 
düzenlenen Genç Caz+, genç müzisyenlere 
festival sahnesini açarken aynı zamanda ilk 
profesyonel albüm kayıtlarını yapma imkânı 
sağlıyor. Genç Caz+ programı kapsamında 

hazırlanan ikinci albüm, Sony Music Türkiye 
etiketiyle geçtiğimiz Aralık ayında tüm dijital 
platformlarda ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı 

(İKSV) YouTube sayfasında yerini aldı. Bu 
yılın albümü, İstanbul West Side Collective, 

Chai Moto, Elif Çohaz, Jelly Beans, Umut 
Veysel Demirtaş ve Always KNOW’dan 
parçaları bir araya getiriyor. Babajim 

İstanbul Stüdyoları’nda gerçekleştirilen 
kayıtlarda genç cazcılara usta müzisyenler 
Volkan Öktem, Korhan Futacı, Selen Gülün, 

Deniz Taşar ve Ayşe Tütüncü eşlik etti ve 
albümün prodüktörlüğünü üstlendi.

Albümü dinlemek için: https://
variousartistsgenccaz22.lnk.to/qswAn0JH
YouTube’dan izlemek için: https://youtube.
com/playlist?list=PLuQa3KrjTxnTSWYCE-

9TmasI9TIsgu5ja

An Album by  
Young Jazz Musicians

Organised as part of the Istanbul Jazz Festival, 
Young Jazz+ offers young musicians the 

opportunity to record their first professional 
album while opening the festival stage. The 

second album, prepared as part of the Young 
Jazz+ program, was released on all digital 
platforms and on the Istanbul Foundation 

for Culture and Arts (İKSV) YouTube page last 
December with the Sony Music Türkiye label. 

This year’s album brings together tracks from 
Istanbul West Side Collective, Chai Moto, Elif 

Çohaz, Jelly Beans, Umut Veysel Demirtaş and 
Always KNOW. Master musicians Volkan Öktem, 

Korhan Futacı, Selen Gülün, Deniz Taşar and 
Ayşe Tütüncü accompanied the young jazz 

musicians in the recordings made at Babajim 
Istanbul Studios and undertook the production 

of the album.

Ocak / January  2023 _
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haticegokce.com

SUSTAINABLE FASHION 
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Fotoğraf/Photo:  
Kerem Şeker ve Esen Bahar Peker 
Styling: Nur Eda İşbilir
Saç ve Makyaj/Hair  
and Makeup: Zeynep Halitoğulları 
Model: Danya Fesenko

Korsaj
Söylendiğine göre Bavyera Düşesi Elisabeth’in 

bel ölçüsü yıllar boyu yalnızca 45 cm olarak 
kalmış. Fakat Sisi olarak da bilinen Avusturya 
İmparatoriçesi Elisabeth, yalnızca belini böyle 

inceleştiren özel yapım korseleri yüzünden 
değil, Viyana’daki sarayda kendine biçilen 
sessiz ve işlevsiz biblo rolü yüzünden de 

boğulmuş, nefessiz kalmış. Dünya prömiyerini 
2022 Cannes Film Festivali’nde Belirli Bir 
Bakış bölümünde yapan ve ülkemizde de 

vizyona yeni giren “Korsaj”, Elisabeth’in 40. 
doğumgünü kutlamalarını dönüm noktası 

alarak sonunda zincirlerini kırmaya niyetlenen, 
bilgiye ve yaşama aç bir kadının isyanını 

gözler önüne seriyor. Film, aynı zamanda 
Avusturya’nın Oscar adayı da oldu. 

baskasinema.com/filmler/corsage/

The Corsage
It is said that the waist size of Elisabeth, 

Duchess of Bavaria, remained at only 45 cm 
over the years. But the Austrian Empress 

Elisabeth, also known as Sisi, was suffocated, 
breathless, not only because of her custom-

made corsets that thinned her waist, but 
also because of her role as the silent and 

dysfunctional figurine in the palace in Vienna. 
Making its world premiere in the Un Certain 

Regard section at Cannes Film Festival in 2022 
and recently released in our country, “The 

Corsage” takes the turning point of Elisabeth’s 
40th birthday celebrations, revealing the 

rebellion of a woman hungry for knowledge 
and life, who finally intends to break her chains. 

The film was also Austria’s Oscar nominee.

2022 | Biyografi/Biography - Dram/Drama - Tarih/Era 
| 113’  İngilizce, Fransızca, Almanca; Türkçe altyazılı/ 

English, French, German; Turkish subtitles | “Corsage”
Yönetmen/Director: Marie Kreutzer

Oyuncular/Cast: Vicky Krieps, Colin Morgan,  
Finnegan Oldfield

Ülke/Country: Avusturya/Austria, Almanya/Germany, 
Lüksemburg/Luxembourg, Fransa/France

Dağıtım/Distribution: Başka Sinema Dağıtım
Yapım/ Production: Alexander Glehr, Johanna Scherz, 

Bernard Michaux
İthalat/Importer: Mars Prodüksiyon
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A STORY OF BELONGING

BEING AN ALPHA

domingo.com.tr

epsilonyayinevi.com

Soluk Kesici Bir Macera
Göktuğ Canbaba’nın kaleminden, Berk 

Öztürk’ün çizimleri eşliğinde soluk kesici bir 
macera: “Yarasa Çıkmazı”. Karanlıktan hiç 

hoşlanmayan ve asla cadı olmayı istemeyen 
Gredi’nin kaderinde Bayan Mumalevi’nin 

malikânesinde yaşamak ve cadılık eğitimi 
almak vardı. Zavallı çocuk bu koca 

malikânenin tuhaf sakinleri arasında öyle 
yalnız hissediyordu ki... Üstelik sene sonuna 

dek cadı olmayı öğrenmeli ve tılsımlı 
hayvanını çağıracak büyüyü yapabilecek 

hale gelmeliydi. Gredi yalnızlığının aniden 
sona ereceğini ve kendini karanlık bir 
gizemin peşinde bulacağını nereden 

bilebilirdi!
doganyayinlari.com.tr

A Breathtaking Adventure
“Yarasa Çıkmazı” is a breathtaking 

adventure penned by Göktuğ Canbaba 
and illustrated by Berk Öztürk. Gredi, who 
has never liked the dark and never wanted 

to be a witch, is destined to live in Miss 
Mumalevi’s mansion and study witchcraft. 

The poor boy feels so alone among the 
strange inhabitants of this huge mansion... 
Moreover, he has to learn to be a witch and 

be able to cast the spell to summon his 
enchanted beast by the end of the year. 

How could Gredi know that his loneliness 
would end abruptly and that he would find 

himself chasing a dark mystery!

l k i i i
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IN THE CITY 
OF FAIRIES

canyayinlari.com

TREND / Hotwire
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Malzemeler (2 porsiyon)
Deniz levreği (400 g), 2 adet taze 
patates, 8 adet siyah zeytin, 
Kapari çiçeği (20 g), Çeri domates 
(40 g), 1 diş sarımsak, Maydanoz 
(¼ demet), 1 yemek kaşığı 
tereyağı, Yarım limon, Tuz,
Karabiber

Yarım kabak, 1 diş sarımsak, 
1 tatlı kaşığı un, 3 yemek kaşığı 
krema, 1 tatlı kaşığı tereyağı, Tuz

Ingredients (2 Portions)
Sea bass (400 g), 2 new potatoes, 
8 black olives, Caper blossoms 
(20 g), Cherry tomatoes (40 g), 
1 clove of garlic, Parsley 
(¼ bunch), 1 tbsp butter, 
½ lemon, Salt, Black Pepper

For the Zucchini 
Puree
½ zucchini, 1 clove of garlic, 
½ tbsp flour, 3 tbsp cream,
½ tbsp butter, Salt

OVEN BAKED SEA BASS WITH 
ZUCCHINI PUREE 
We got a recipe for oven baked sea bass with zucchini puree 
from Chef Sefa Ceylan, who started to work as Executive Chef at 
Radisson Blu Bosphorus Hotel Istanbul and has more than 15 years 
of experience in the tourism-hospitality industry.

Preparation
Beğendinin Hazırlanışı
Bir rende yardımıyla kabağımızın
çekirdekleri olmayacak şekilde 
kabuklarıyla rendeleyelim. Bir tavada 
tereyağı ve ince doğranmış 
sarımsakla soteleyelim, 
içerisine 1 tatlı kaşığı un 
ekleyerek kavuralım. 
Unla kavrulmuş 
olan kabağımıza 
krema ilave ederek 
koyulana kadar 
karıştırarak pişirelim. 
Son aşama olarak tuzla 
lezzetlendirelim.

Taze patateslerimizi kabuklarıyla 
birlikte dört eşit parçaya bölelim 
ve 180 derecelik fırında 25 dakika 
pişirelim. Pişmiş olan patateslerimiz, 
çekirdeğini çıkardığımız 
zeytinlerimiz, çeri 
domatesler ve kapari 
çiçekleriyle bir 
tavada tereyağıyla 
soteleyelim, üzerine 
limonun suyunu 
ekleyerek pişirelim. 
Levreklerimizi bir 
tava yardımıyla çok 
az yağ ve tuzla tavada 
mühürledikten sonra önceden 
180 derecede ısınmış olan fırınımızın 
içerisinde 10-12 dakika pişirelim. 
Tabağa koyduğumuz garnitürümüzün 
üzerine fırınlanmış olan levreğimizi 
ilave edip en son üzerine kabak 
beğendimizi ilave ederek servis 
edelim.

Preparation of the Puree
With the help of a grater, grate 
the zucchini with their skin so 
that there are no seeds. Sauté 

it with butter and finely 
chopped garlic 

in a pan, add ½ 
tablespoonful of 
flour and keep 
sautéing. Add 
the cream to the 
zucchini sautéed 

with flour and cook 
by stirring until it 

thickens. As a final step, 
flavour it with salt.

Divide the fresh potatoes into 
four equal parts with their skins 

and bake them in the oven 
at 180 degrees for 25 

minutes. Sauté the 
baked potatoes, 
olives, cherry 
tomatoes and 
caper blossoms in 
a pan with butter, 

add the juice of 
the lemon and cook 

them. After sealing 
the sea bass in a pan with 

very little oil and salt, bake it for 
10-12 minutes in the oven, which 
you preheated to 180 degrees. 
Put the oven baked sea bass over 
the garniture you have placed on 
the plate and add the zucchini 
puree and then serve.

TREND / Hotwire



22 PEGASUS _
 
Ocak / January  2023

[ N A Z L I  T O S U N O Ğ L U ]

“For me the script takes the lead”

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: ZEYNEP KUN  FOTOĞRAF / PHOTO: ECE OĞULTÜRK

Oyunculuğu nasıl tanımlarsınız? 

Son olarak rol aldığınız “Etkileyici” adlı dizi ikinci sezonuyla yayında. 
Buradaki rolünüzden bahsedebilir misiniz?

Yer alacağınız proje seçimlerinde öncelikleriniz neler? Neye göre karar 
veriyorsunuz?

Kabul edip veya reddedip sonrasında pişman olduğunuz roller oldu mu?

How would you define acting? 

Lately, the second season of the TV series “Etkileyici” is being 
broadcasted. Can you talk about your role in it?

What are your priorities in choosing the projects you will take part in? 
You take your decisions based on what?

Were there roles that you accepted or rejected and regretted having 
done so?

PORTRE / Portrait
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in your role, the more 
the audience will 

believe in it. We take 
their minds away from 

their daily problems, at 
least for a few hours. 

think that is the best 

You took part in many TV series such as “Second Spring 
“, “Foreign Groom”, “Back Streets”. Have you ever come 
across a character that you identify with, can’t get out of 
the role, and whose ideas you adapt to your own life?

“İkinci Bahar”, “Yabancı Damat”, “Arka Sokaklar” gibi 
pek çok dizide rol aldınız. Kendinizle bağdaştırdığınız, 
rolden çıkamadığınız, kendi hayatınıza da fikirlerini 
uyarladığınız bir karaktere hiç denk geldiniz mi? 

“Arka Sokaklar”
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Bu durumda, karakteri sevdiğinizde ona daha iyi hayat 
verdiğinizi söyleyebilir miyiz? Dizi setinden çıktığınız 
anda karakteri orada bırakıp kendi hayatınıza devam 
ediyorsunuz öyle mi?

Biraz da tiyatro sahnelerinden bahsedelim. Son olarak 
“Don Kişot’um Ben” adlı oyunda sizi gördük. 2023 
sezonunda da sahnelenmeye devam edecek mi, yeni bir 
oyun hazırlığı var mı programınızda?

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

In this case, can we say that if you like a character, you 
portray it better? As soon as you leave the drama set, you 
leave the character there and go on with your own life, right?

Let’s talk a little bit about theatre. Lately, we saw you in 
the play “I, Don Quixote”. Will it continue to be staged in 
the 2023 season, are there any preparations for a new 
play in your program?

Is it harder to portray a good character or a bad 
character? Does playing the villain unwind a wider 
spectrum for the player?

“Aşk Yeniden”
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İmkânınız olsaydı hangi yönetmenin hangi filminde 
oynamak isterdiniz?

Bu yoğun tempo arasında kendinize zaman ayırabiliyor 
musunuz? Size özel kaçamaklarınızı öğrenebilir miyiz?

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

If you had the chance, which film of which director would 
you like to act in?

Can you spare time for yourself in this intense pace? Can 
we learn about your special getaways?

Which book, movie or TV series has impressed you the 
most recently?

PORTRE / Portrait

character and own it. 

something dull as ditch “Aslı Gibidir”



senaryo elbette. Benim 

factor, of course, is 

the script takes the 

colleagues, I follow my 
heart. If my heart says 
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Sık sık seyahat eder misiniz? Seyahat alışkanlıklarınız 
veya tercihleriniz var mı? 

Yurt içinde ve dışında gözde tatil lokasyonlarınız var mı? 
Yoksa unutamadığınız bir tatilinizi okuyucularımızla 
paylaşabilir misiniz?

Do you travel often? Do you have travel habits or 
preferences?

Do you have favourite holiday destinations in the country 
and abroad? Or can you share an unforgettable holiday 
with our readers?

“Don Kişot’um Ben”
 FOTOĞRAF/ PHOTO: EMRE MOLLAOĞLU
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G ö z d e Kay ak 
Mer kez ler i

We have examined the popular ski resorts in 
Europe, which stand out not only for skiing but 
also for shopping, gastronomy, culture-arts and 

ski resorts from Italy, Switzerland, Germany and 

Popular Ski 
Resorts in Europe

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan VENEDİK’e, haftanın 
ÜÇ günü her şey dâhil 139,99 USD’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to VENICE from İstanbul Sabiha Gökçen Airport 
with Pegasus’ THREE days a week flights; all-inclusive prices start at 139,99 USD.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ZÜRİH’e, haftanın HER günü 
her şey dâhil 84,99 USD’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to ZURICH from İstanbul Sabiha Gökçen Airport with Pegasus’ 
DAILY flights; all-inclusive prices start at 84,99 USD.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan MÜNİH’e, haftanın HER günü 
her şey dâhil 109,99 USD’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to MUNICH from İstanbul Sabiha Gökçen Airport with Pegasus’ 
DAILY flights; all-inclusive prices start at 109,99 USD.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan CENEVRE’ye, haftanın HER günü 
her şey dâhil 164,99 USD’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

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

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

*Vergi, havalimanı check-in bedeli ve hizmet bedelini içerir. / The tax includes the airport check-in and service fees.
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The famous winter holiday destination of Italy, Cortina D’Ampezzo is one of the holiday 
resorts that presents the classical Alpine living with its ski resorts, hotels and shopping 
stops. From whichever spot of Cortina you look, you will see the mighty and magnificent 
dolomites (the rocks that form as a compound of calcium and magnesium). Tofane to 
the West, Pomagagnon to the North, Cristallo to the Northeast, Faloria and Sorapoiss to 
the East, and Becco di Mezzodì, Croda da Lago and Cinque Torri to the South are among 
the major dolomites over the peak.  
 
At Cortina, besides skiing in the ski tracks to the east of Pomagagon, you can go 
snowboarding, ice racing, and free skiing/jibbing. It is possible to get to the spot you 
want with the 45 chairlifts and telpher. The nice landscape the rivers flowing down from 
the summit of Tofana di Mezzo right behind Cortina present, has led this region to rise 
to fame as one of the most beautiful places in the world.  

THE MAGNIFICENCE OF THE 
DOLOMITES CORTINA D’AMPEZZO

the dolomites which acted as the backdrop 

trekking routes, Cortina can carry you away 
with its unprecedented vistas.  

İtalya’nın ünlü kış tatili beldesi Cortina D’Ampezzo, kayak merkezleri, 
otelleri ve alışveriş noktalarıyla klasik Alp yaşamı sunan tatil beldelerinden 
biri. Cortina’nın hangi noktasından bakarsanız bakın, güçlü ve ihtişamlı 
dolomitleri (kalsiyum ve magnezyumlu karbonat bileşimiyle oluşan 
kayaçlar) göreceksiniz. Batıda Tofane, kuzeyde Pomagagnon, kuzeydoğuda 
Cristallo, doğuda Faloria ve Sorapoiss ve güneyde Becco di Mezzodì, Croda 
da Lago ve Cinque Torri, zirvenin belli başlı dolomitleri arasında.  
 
Pomagagon’un doğusundaki kayak pistlerinde kaymak dışında, 
snowboard, buz koşusu, engelli kayak da dahil farklı aktivitelere 
katılabileceğiniz Cortina’da, 45 telesiyej ve teleferikle istediğiniz noktaya 
ulaşmanız mümkün. Cortina’nın hemen arkasındaki Tofana di Mezzo 
zirvesinden akan derelerin oluşturduğu hoş manzaralar, bölgenin dünyanın 
en güzel yerlerinden biri olarak ünlenmesine vesile olmuş.  

CORTINA 
D’AMPEZZO 
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One of the most important ski resorts of Switzerland, Engelberg promises an 
unforgettable ski holiday with its tracks at altitudes ranging from 1000-3000 metres, 
an over 80 kilometres long seamless racetrack and 25 chairlifts. Thanks to being at a 
higher altitude, this centre offers a long season with the snow cover not melting away 
until April, and this is one of the most important features of the region. It is possible to 
get to four different slopes from the ski-resort: Titlis Jochpass, Brunni, Bannalp and 
Gerschinalp. Titlis’s Stand station might especially draw the interest of professional 
skiers. 
 
Besides skiing and snowboarding, by taking a cable car to Mount Titlis at an altitude 
of 3200 metres, you can enjoy the breath-taking views, walk over the 100 metres long 
suspension bridge and explore the dazzling ice cave at a temperature of -1.5 degrees 
all year long. 

THE ALPS WARMED BY THE SUN 
ENGELBERG

The Brunni region in Engelberg features 
the sunniest slopes of Central Switzerland. 

long slopes welcome both amateur and 
professional skiers. And the best view 

from the Schonegg ramp here. 

İsviçre’nin en önemli kayak merkezlerinden Engelberg, 1000 ila 3000 
metredeki pistleri, 80 kilometreyi aşkın kesintisiz parkuru ve 25 telesiyeji 
ile misafirlerine unutulmaz bir kayak tatili vaat ediyor. Yüksek rakım 
sayesinde sezonunun uzun sürmesi ve kar örtüsünün Nisan ayına dek 
korunması da bölgenin en önemli özellikleri arasında. Kayak merkezinden 
dört farklı piste ulaşmak mümkün: Titlis-Jochpass, Brunni, Bannalp ve 
Gerschinalp. Profesyonel kayakçıların dikkatini ise özellikle Titlis’in Stand 
istasyonu çekebilir. 
 
Kayak ve snowboard haricinde ayrıca 3200 metre rakımlı Titlis Dağı’na 
yapacağınız teleferik yolculuğuyla eşsiz manzaraları seyredebilir, 100 
metrelik asma köprüde heyecan içinde yürüyebilir ve yıl boyu -1,5 derecelik 
ısısıyla göz kamaştıran buzul mağarasını gezebilirsiniz. 

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

FULL OF ADRENALINE 
GARMISCH-PARTENKIRCHEN 

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

GARMISCH-
PARTENKIRCHEN 

of the city can be observed from the top.
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Fransa, İtalya ve İsviçre sınırlarının kesişim noktasında yer alan 
Chamonix kasabası, Cenevre havalimanına 1 saat 15 dakika 
mesafede bulunuyor. Aslında Fransa’nın dördüncü geniş ilçesi 
olan Chamonix’te sadece kayak değil tatilinizi renklendirecek 
pek çok seçeneğiniz bulunuyor. Chamonix-Mont Blanc, Le Tour 
(1462 m), Argentière (1252 m), Les Praz (1060 m) ve Chamonix 
kasabasının kendisi (1012 m) olmak üzere 16 köy ve merkezden 
oluşuyor. Chamonix Vadisi, beş farklı kayak merkezi olan Grands 
Montets, Les Houches, Le Tour/Balme, La Flegere ve Le Brevent 
ile dünyanın en iyi serbest stil pistlerine sahip olarak biliniyor. 
Kayış seviyenize göre, dilerseniz bir rehber eşliğinde, dilerseniz 
bir başınıza nefes kesici güzellikteki Vallée Blanche buzullarının 
üzerinden süzülerek, Chamonix’in 20 km’lik uzun kayak rotasını 
deneyimleyebilirsiniz. 
chamonix.net

MONT-BLANC 

CHAMONIX 

Located at the intersection of the borders of France, Italy and 
Switzerland, the town of Chamonix is 1 hour and 15 minutes 
from Geneva airport. In fact, in Chamonix, the fourth largest 
district of France, skiing aside, you have many options to spice 
up your holiday. Chamonix-Mont Blanc consists of 16 villages 
and a centre, including Le Tour (1462 m), Argentière (1252 
m), Les Praz (1060 m) and the town of Chamonix itself (1012 
m). The Chamonix Valley is known for having the best freestyle 
tracks in the world, with five different ski resorts - Grands 
Montets, Les Houches, Le Tour/Balme, La Flegere and Le 
Brevent. Depending on your level, you can experience the 20 km 
long ski slope of Chamonix by gliding over the breathtakingly 
beautiful Vallée Blanche glaciers, accompanied by a guide or on 
your own.

AT THE FOOT OF  
MONT-BLANC
CHAMONIX
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Kristal Kar Tozu 

With a tour that leads from the ancient city of Ani to the ski resort of 

 Underneath the 
Crystal Powder Snow
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
KARS’a, haftanın HER günü her şey dâhil 
899,99 TL’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to KARS from İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport with Pegasus’ DAILY flights; 
all-inclusive prices start at 899,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

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

You can fly to KARS from 
İstanbul Sabiha Gökçen Airport 
by using 10.000 BOLPOINTS, 
excluding taxes and charges.

10.000 
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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If you are in one of the Eastern cities during the winter 
season, one of the places you should not return back 

views. You can walk on the frozen lake, fish with the 

sleighs that go on the lake, as many local and foreign 
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Her Mevsim 

R OTTERDAM  

Her yıl ocak ayının son haftasıyla şubat ayının ilk haftası 
arasında gerçekleşen “Uluslararası Rotterdam Film 
Festivali”, bu yıl 25 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında 

sinema tutkunlarıyla buluşacak. Dünyanın en hızlı koşulan 
parkurlarından “Rotterdam Maratonu” ise 19 Mart’ta 

gerçekleşecek. 1976’dan bu yana düzenlenen ve dünyanın 
en önemli caz festivallerinden biri haline gelen “North Sea 

Jazz Festival”nin tarihi de 7-9 Temmuz. Kısacası, 2023 
için Rotterdam seyahat planlarına başlamanın şimdi tam 

zamanı. 

Event Calendar
The “International Rotterdam Film Festival”, which takes 

place between the last week of January and the first week 
of February every year, will welcome cinema lovers from 
January 25th to February 5th this year. The “Rotterdam 

Marathon”, one of the world’s fastest-ran courses, will take 
place on March 19th, 2023. The “North Sea Jazz Festival”, 

which has been held since 1976 and has become one of the 
leading global jazz festivals, will take place between July 7th-

9th. Long story short, now is the time to start making plans 
for your 2023 Rotterdam trip.
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A Good Idea  
in Any Season
ROTTERDAM 

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
ROTTERDAM’a, haftanın ALTI günü her şey 
dâhil 139,99 USD’den başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.

You can fly to ROTTERDAM from İstanbul 
Sabiha Gökçen Airport with Pegasus’ SIX 
days a week flights; all-inclusive prices 
start at 139,99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan 
ROTTERDAM’a, vergi ve 
ek ücretler hariç 30.000 
BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

You can fly to 
ROTTERDAM from 
İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport by using 30.000 
BOLPOINTS, excluding 
taxes and charges.

30.000 
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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TIPS FOR A BETTER LIVING

TANIMLAMANIN EN KOLAY YOLU ENSTRÜMANINIZ”

“YOUR INSTRUMENT IS THE BEST OUTLET TO EXPRESS THE STORMS THAT BREAK WITHIN YOUR 
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“Your instrument is the best outlet to express the storms that break within 

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: ZEYNEP KUN

[ B U R Ç E  K A R AC A ]

Gerçekleştirmek üzere olduğunuz bir hayaliniz olduğunu duyduk. Kısaca 
bu projenizden bahsedebilir misiniz?

We heard that you have a dream that you are about to realise. Can you 
briefly outline your project?
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Siz piyano ile nasıl tanıştınız? 

‘’Journey on Rails’’ albümünüzde dinleyicileri neler 
bekliyor?

How were you introduced to the piano? 

What awaits listeners in your “Journey on Rails” album?

    

the focal point of your 
life, your instrument 

turns out to be the best 
outlet to express the 

storms that break within 
your soul, the hurt and 
happiness, and all the 

good and bad feelings 
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Yapım sürecinde kimlerle çalıştınız? 

Okuyucularımız sizi online platformlardan da dinleyebilir 
mi?

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

Who did you work with for the production of the album?

Can our readers listen to your music on the online platforms?

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

mimiklerinde yer 

    

musical composition 
you have worked on 
for years, by giving 
all that you have to it, 
finds its expression on 
the face and mimics 
of people that have 
come to listen to you, 
getting the feeling that 
they are going through 
similar emotions, gives 
the highest point of 
satisfaction in this 
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Şu anda uçağa binip istediğiniz yere gidebilecek olsanız, 
nereye doğru yol alırdınız?

Müzikseverlere mutlaka gidilmesi gereken önerileriniz 
olur mu?

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

Do you have any travel recommendations for music lovers?

Lifestyle

devasa opera-konser 

hologramla senfoni 

takip edip yeniliklere 

    

where we can watch 
hologram and symphony 
orchestras from the 
gigantic opera-concert 

in the halls of our 
homes. It is necessary 
to follow developments 
closely and be open 
to and flexible about 
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Müzik takipçilerine özel önerileriniz neler olur?

Sizin özellikle takip ettiğiniz bir isim var mı?

Şimdiye kadar gittiğiniz en iyi konser hangisiydi? 

Bu yıl için başka planlarınız var mı?

What would be your special recommendations for music 
followers?

Is there a particular name you follow?

What was the best concert you’ve ever been to?

Do you have other plans for this year?

eserlerimde de klasik 
armoniyi Anadolu 

    

strong and precious. 
Anatolian motifs and 
folk songs nourish me. 
Embroidering classical 
harmony with Anatolian 
motifs in my own works 
also serves as a bridge 
and opens up a space, 
one that I take from the 
past and produce into 
now and transfer into 
the future thanks to our 
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media, turned this hobby of hers into a serious profession by 
getting trained in the field of classical astrology by different 
trainers for three years. We got her astrological predictions for 

ASTROLOGICAL PREDICTIONS 
FOR 2023 
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Book Recommendations for those 
Interested in Astrology

• “Astrolojide Temel Kavramlar”, Öner Döşer
• “Astroloji Dersleri”, Barış İlhan

• “Astroloji Eğitimi”, Devrim Dölen
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OCAK için burcunuz diyor ki...
Your horoscope for JANUARY says that...

Astrolog Özlem Recep
astrologozlemrecep@gmail.com

Sevgili Akrep burçları, taşınma, eskiden yaşadığınız 
yere geri dönme, yabancı bir şehre yerleşme 
aşamasında olabilirsiniz. Sözleşme ve imza 
gerektiren pek çok konu gündeminizde olacak. 
Sosyal medya hesaplarınızın çalınması ve sıkıntı 
yaşamanız muhtemel. Araba alım satımlarına, 
aracınızın çıkaracağı masraflara ve özellikle 
ocak ayında trafik kazalarına açıksınız, dikkatli ve 
temkinli olunuz. Kısa seyahatler sırasında karşınıza 
çıkabilecek eski bir beraberlik gündeminizde 
olabilir.

Dear Scorpio, you may be in the 
process of moving, returning 
to where you used to live, 
or settling in a foreign city. 
Matters that require contracts 
and signatures will be on your 
agenda. Your social media 
accounts can be stolen and you 
may be distressed. You can deal 
with car purchases and sales, 
expenditures related to your vehicle and traffic 
accidents especially in January, be cautious and 
careful. You may bump into an old flame during 
short trips.

AKREP I
Sevgili Yay burçları, 
maddi konularla ilgili 
borçlanmamanız, sizden 
para istenmesine karşılıksa 
o paranın size bir daha 
geri gelmeyeceğini bilerek 
hareket etmeniz oldukça önemli. Maddi 
anlamdaki pek çok konu hayatınızın odağı olurken 
ilişkiler açısından da “Ben bu ilişkinin, evliliğin 
neresindeyim?” sorusunu kendinize fazlasıyla 
soracağınız bir döneme giriyorsunuz. 

Dear Sagittarius, this month when it comes to 
financial matters, it is very important not to 
borrow money and to act knowing that if you are 
asked for money, that the money you lend will 
not be paid back to you. While you may deal with 
many financial issues, your brain may constantly 
nag you with the question of “Where am I in this 
relationship, in this marriage?” 

YAY I 
Sevgili Terazi burçları, 
evinizin içerisinde 
çıkabilecek arızalar 
ve tamiratlar 
gündeminizdeyken 
masraflar canınızı 
sıkabilir. Ev satışları 
aşamasındaysanız ederinden düşük fiyata satışlar 
yapmamaya karşı dikkatli olmalısınız. Anne-baba, aile 
büyüklerinizin sağlığıyla ciddi anlamda ilgilenmeniz 
gereken bir süreçten geçerken özellikle bebek 
bekliyorsanız sağlığınızı ve kontrollerinizi aman ihmal 
etmeyiniz.

Dear Libra zodiac signs, expenses related to 
malfunctions and repairs in your home can bother 
you. If you are at the stage of selling a house, you 
should be careful not to sell it for less than its value. 
While you are going through a process in which 
you need to take serious care of the health of your 
parents and elders, do not neglect your health and 
controls, especially if you are expecting a baby.

Sevgili Koç burçları, ocak ayında 
kariyer konusunda önemli 
haklarınızı almak için temkinli 
ve dikkatli olmanızı öneriyorum. 
Yöneticilerinizle gerilirseniz, bu 
konuların zemini geçmişten 
geliyor olabilir, aman dikkat! Yarım kalan projelerinizi 
tamamlamak için fırsatlar kapınızda. Uzunca 
zamandır görüşemediğiniz aile büyüklerinizle birlikte 
olmanın tadını çıkarabilirsiniz. Retro saç modelleri 
ve imaj tarzını günlük yaşantınızda kullanırsanız tüm 
gözleri üzerinize çevirebilirsiniz.

Dear Aries natives, I suggest that you be cautious 
and careful in getting important allowances at work 
in January. If you are not getting along with your 
boss, the crux of the matter may be rooted in the 
past, beware! Chances are knocking on your door 
to get you to complete unfinished projects. You can 
enjoy being with your family elders whom you have 
not seen for a long time. If you use retro hairstyles 
and style your image in that fashion in your daily life, 
you can attract all eyes.

KOÇ I ARIES
Sevgili Boğa burçları, hukuksal konular, yabancılar, 
yurt dışı ve eğitim konularında atacağınız 
adımlarda bazı zorluklarla karşılaşmanız 
muhtemel. Tüm bu süreçlerden geçerken yurt 
dışına yerleşme planınız bulunuyorsa haklarınızı 
zorlansanız da alacaksınız. Boşanma ya da önemli 
bir mahkeme döngüsünde olabilirsiniz. Eşinizin 
ailesinin tutumlarına karşı, niyetlerini bir kez 
daha sorgulamanız gereken önemli bir süreçten 
geçmektesiniz.

Dear Taurus, you are likely to encounter some 
difficulties in steps you will take regarding legal 
matters, foreigners, issues related to abroad and 
education. If you have a plan 
to settle abroad while going 
through all these processes, 
you will get your dues albeit 
with some difficulty. You may 
be going through a divorce or 
an important judicial cycle. You 
are undergoing an important 
process where you need to 
question your spouse’s family’s 
attitudes once again.

Sevgili İkizler burçları, maddi 
anlamda borçlanmaya, hazır 
paranızı tüketmeye, vergi 
borçlarınızın açığa çıkmasıyla ilgili 
önemli bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. 
Ameliyat geçirme ihtimaliniz bulunuyor 
olabilir. Korkmayın, hızlıca toparlayacaksınız. 
Aşk hayatınızda birbirinizle çok özel zamanlar 
geçireceğiniz vakitler kapıda, tıpkı eski 
günlerdeki gibi.

Dear Gemini, you may be going through an 
important period of financial debt, consuming 
your savings, and your tax debts coming out. 
You may also have a surgery. Don’t worry, you 
will recover quickly. The times when you will 
spend very special times with each other in 
your love life are knocking at your door, just 
like in the old days.
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OCAK için burcunuz diyor ki...
Your horoscope for JANUARY says that...

Sevgili Balık burçları, kalabalık arkadaş grupları 
arasında özellikle yabancılar tarafından destek 
göreceğiniz önemli atılımlar hayatınızın merkezi 
olabilir. Yurt dışı seyahatleri gündeminizdeyken, 
uzunca süredir hayalini kurduğunuz projeler 
açısından gökyüzü sizi destekliyor olacak. 
Uzunca süredir arkadaşlık yaptığınız kişilerle yol 
ayrımlarında bulunuyor olabilirsiniz, boş verin, 
arınıyorsunuz. Aşk ve ilişkiler açısındansa yabancı 
ülkeden gelecek olan bir kısmet gündemde olabilir, 
haberiniz olsun.

Dear Pisces, important 
breakthroughs, which may 
lead you to be supported 
by strangers, especially 
from amongst crowded 
groups of friends, can be 
at the centre stage in your 
life. While traveling abroad 
is on your agenda, the sky 
will support you when it 
comes to projects that you have dreamt of for a 
long while. You may be at a crossroads with people 
you have been friends with for a long time; never 
mind, some people will be sorted out of your life. In 
terms of love and relationships, a fortune coming 
from a foreign country may enter into your life, just 
so you know.

BALIK I 
Sevgili Oğlak burçları, evliliğinizde yaşadığınız 
bazı problemlerin temeli geçmişteki olaylarla 
bağlantılı olabilir. Venüs retrosu sürecinde 
beraberliğinizi noktalandırmak durumunda 
kalabilirsiniz. Evliliğiniz ve ilişkileriniz sınavdan 
geçecek. Dış görünüşünüzde biraz daha 
farklılaşmayı ve imaj değiştirmeyi tercih 
edeceğiniz bir dönem sizin için. Fiziksel anlamda 
saç dökülmeleri, deri ve fıtık rahatsızlıklarınızı 
önemsemelisiniz.

Dear Capricorns, the 
root of some of the 
problems you have in 
your marriage may 
be related to past 
events. You may have 
to end your relationship 
during Venus retrograde. Your marriage and 
relationships will be put to the test. It is a period 
in which you’d prefer to differentiate yourself a 
little more when it comes to your appearance 
and change your image. Physically, you should 
care about hair loss, skin and hernia disorders.

Sevgili Kova burçları, 
gizli düşmanlara 
oldukça açık 
olduğunuz bir süreçten 
geçiyor olabilirsiniz. 
İlişkiler açısından 
kimseye söylemek 
istemeyeceğiniz bir 
beraberlikte tamam 
mı devam mı kararı alabilirsiniz. Önemli bir borç 
döngüsü ya da projelerinizin çalınma ihtimali 
bulunuyor. Yatırım yaparken temkinli ve dikkatli 
olmalısınız. Sağlığınıza dikkat ederken check-
up kontrollerinizi ihmal etmemenizin altını 
çiziyorum.

Dear Aquarius, you may be going through a 
period in which you are quite open to hidden 
enemies. In terms of relationships, you can 
decide whether to carry on with a relationship 
that you have kept a secret. There is a significant 
debt cycle or the possibility of your projects 
being stolen. You should be cautious and careful 
while investing in something. I underline that you 
should not neglect your check-up controls while 
taking care of your health.

KOVA I 

Sevgili Yengeç burçları, evliliğinizle ilgili özellikle 
2019 yılından bu yana problem yaşıyorsanız, 
bu süreç içerisinde boşanma kararı alabilir ve 
eşinizle bir yola girebilirsiniz. Eğer ki böyle bir 
süreçten geçiyorsanız, evlilik danışmanlarıyla yol 
almak ruhunuza iyi gelebilir. Açık düşmanlıklar 
ve göremediğiniz gerçeklerin bir anda karşınıza 
çıkması ruhunuzu yorabilir. Bazı dostluklarla yol 
ayrımlarınız olabilir.

Dear Cancer natives, if you are having problems 
with your marriage, especially since 2019, you 
can decide to get a divorce and enter a path 
with your spouse during this process. If you are 
going through such a process, it may be good 
for you to proceed with marriage counsellors. 
Notorious hostilities 
and having to 
confront facts you 
could not see before 
can exhaust you. 
You may come to 
a crossroads with 
some friends.

YENGEÇ I CANCER

Sevgili Aslan burçları, çalışma hayatınız, iş 
yerinizde gelişen pek çok konu özellikle takım 
arkadaşlarınız sizi yorabilir. İş yerinizdeki 
gruplaşmalar karşısında temkinli olmalı ve 
kendi hayatınız hakkında güvenmediğiniz 
kişilerle konuşmalar yapmamalısınız. Yeni 
bir iş anlaşması aşamasındaysanız acele 
etmemenizde fayda var. Sağlığınız açısından 
fıtık, rahim, deri alerjilerinin kontrollerini ihmal 
etmeyiniz.

Dear Leo signs, your work life, many issues 
that develop in your workplace, especially your 
teammates, can tire you out. You should be 
wary of cliques in your workplace and not have 
conversations about your own life with people 
you don’t trust. If you are at the stage of a new 
business agreement, it is better not to rush. For 
your health, do not neglect to get checked-up 
for hernia, uterus, and skin allergies.

ASLAN I
Sevgili Başak burçları, uzun zamandır yalnızsanız 
kalbinizi çalacak önemli biriyle görüşmeleriniz olabilir. 
Eğer ki mevcut beraberliğinizde problemler yaşıyor, 
bir ayrıl bir barış ilişkiniz varsa bitiyor olabilir. Evli ve 
mutluysanız, çocuklarınızın sağlığına dikkat etmeniz 
gereken konular gündemdeyse onlarla ilgilenmeyi 
ihmal etmeyin. Şans oyunları ve borsada paranız varsa 
dikkatli olun, kaybetme ihtimaliniz olabilir.

Dear Virgos, if you have been single 
for a long time, you may have 
a meeting with an important 
person who will steal your 
heart. If you are experiencing 
problems in your current 
relationship, if you have a 
tumultuous relationship, it may be 
ending. If you are married and happy, 
do not neglect to take care of your children if 
there are issues related to their health. If you engage 
in games of chance and the stock market, be careful, 
you may lose.
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Pegasus’tan Haberler News

PLATO PROJECT FOR FLIGHT CREW TRAINING 
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P L AT O  P R O J E C T F O R  F L I G H T 
CREW TRAINING 
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PE GASUS AIRLINE S L AUNCHE S THE 
FLYDE A PRO GRAMME TO RE CEIVE AND 
SUPP ORT INNOVATIVE IDE AS FROM 
PE GASUS EMPL OYEE S

HABER / News
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Merhum Şevket Sabancı ve ailesi tarafından 2000 yılında kurulan Türkiye’nin 
lider yatırım şirketlerinden Esas Holding, sosyal fayda odaklı birimi Esas 
Sosyal ile 2015 yılından bu yana gençlik ve istihdam alanında sürdürülebilir ve 
ölçülebilir etki yaratıyor. Esas Sosyal’in, şimdiye kadar 600 gencin faydalandığı 
ve 30 bini aşkın başvuru alan programları, üniversite isminin yeterince 
bilinmemesi nedeniyle istihdama geçişte fırsat eşitliğine ihtiyaç duyan 
gençlerin güçlendirilmesine odaklanıyor.

Esas Sosyal, Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat, Hayırlı Sabancı Desteğiyle 
İngilizce Fırsatım ve Mezunlar Programları etrafında 3 bin kişilik geniş bir 
ekosistemi harekete geçiriyor. Esas Sosyal’in özgün bir özel sektör ve sivil 
toplum iş birliği modeli olarak 2019 yılında başlattığı, genç istihdamında 
fırsat eşitliği konusunda farkındalık yaratmayı hedefleyen Kurumsal Destek 
Programı ile ekosisteme katılan kurumlar, “çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık” 
misyonu etrafında el ele veriyor. 

Şimdiye kadar 250 gence sivil toplum kuruluşlarında (STK) ilk iş deneyimi 
kazandıran Esas Sosyal’in ilk sosyal yatırım programı Şevket Sabancı 
Vizyonuyla İlk Fırsat, 2016 yılından bu yana devam ediyor. Eylül ayında 50 yeni 
katılımcının daha işbaşı yaptığı Program kapsamında yeni mezun gençler, 
özel sektörde de karşılığı olan pozisyonlarda 12 ay boyunca tam zamanlı 
olarak istihdam ediliyor. Katılımcıların İlk Fırsat Akademisi kapsamında 250 
saatlik eğitim ve gelişim imkânlarından yararlandıkları Programı tamamlayan 
gençlerin yüzde 100’ü altı ay içinde yeni işlerine geçiş yapıyor. 

Eylül’de başlayan 2022 Programı’na, Esas Holding’in yanında 33 kurum 
destek veriyor ve toplam 22 STK bu modelle destekleniyor. Ekosisteme bu 
yıl farklı sektörlerde faaliyet gösteren 10 yeni kurum katıldı. 2019 yılından 
beri sürdürülebilir bir şekilde Program’a destek veren 23 kurum bulunuyor. 
Kurumsal Destek Programı ile bu yıl da destekçi olan kurumların yineleme 
oranı yüzde 92. Yedi yıldır yürütülen bu Programla sayıları 40’a ulaşan 
Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarına da nitelikli iş gücü ve kaynak 
desteği sağlanıyor.

Kurumsal Destekçiler, gençlerin STK’lardaki maaşlarını Esas Holding ile 
birlikte karşılarken yöneticileriyle mentorluk, prova mülakatlar ve çeşitli 
etkinliklere destek olarak programlarda yer alan katılımcıların kişisel ağlarını 
ve vizyonlarını geliştirmelerine de katkı sağlıyor. Program katılımcılarının, 
destekçilerin insan kaynağı havuzlarına katılmasıyla kurumların çeşitlilik ve 
kapsayıcılık hedeflerine destek olunuyor. Esas Sosyal katılımcılarına destek 
veren, sayıları 400’ü aşan gönüllü profesyoneller ile kolektif etkinin gücü 
katlanarak artıyor. 

Esas Sosyal’in programlarının ve farkındalığı artıran iş birliklerinin şimdiye 
kadar sürdürülebilir sosyal yatırım, çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık ve liderlik 
iletişimi alanlarında ulusal ve uluslararası arenada dört ödülle taçlandırılması 
ve birçok kurum tarafından örnek uygulama olarak gösterilmesi de yaratılan 
etkiyi ortaya koyuyor. 

E SAS S OSYAL E COSYSTEM WORKS HAND 
IN HAND TO EMP OWER THE YOU TH AND 
T H E  F U T U R E

Established in 2000 by the late Şevket Sabancı and his family, Esas Holding, one 
of Türkiye’s leading investment companies, has been creating a sustainable and 
measurable impact in the field of youth and employment since 2015 with Esas 
Sosyal, its social benefit-oriented unit. The programs of Esas Sosyal, which 600 
young people have benefited from and which have received more than 30 thousand 
applications, focus on empowering young people who need equal opportunity 
in transition to employment since the universities they graduate from are not 
renowned enough.

Esas Sosyal is mobilizing an expansive ecosystem of 3,000 people around the Şevket 
Sabancı First Chance, Hayırlı Sabancı English Chance, and the Alumni Programs. 
Institutions participating in the ecosystem join hands around the mission of 
“diversity, equality and inclusion” with the Corporate Supporters Program launched 
by Esas Sosyal as a unique private sector and civil society cooperation model in 2019, 
aiming to raise awareness about equal opportunity in youth employment.

The Şevket Sabancı First Chance Program, the first social investment program of 
Esas Sosyal, which has provided 250 young people with their first work experience 
in non-governmental organisations (NGOs), has been continuing since 2016. Within 
the scope of the program, to which 50 new participants joined in September by 
starting work, newly graduated young people are employed full-time for 12 months 
in positions that have counterparts in the private sector. 100 percent of the young 
people who complete the program, in which the participants benefit from 250 hours 
of training and development opportunities within the scope of the First Chance 
Academy, switch to their new jobs within six months.

In addition to Esas Holding, 33 corporates support the 2022 Program, which started 
in September, and a total of 22 NGOs are supported with this model. This year, 10 
new corporates operating in different industries joined the ecosystem. There are 23 
corporates that have supported the Program in a sustainable manner since 2019. 
With the Corporate Supporters Program, the corporates supporters the program 
with a recurrence rate of 92 percent this year. With this program, which has been 
carried out for seven years, Türkiye’s leading non-governmental organisations, 
whose number has reached 40, are also provided with qualified workforce and 
resource support.

While the Corporate Supporters pay the salaries of the young people working 
in NGOs together with Esas Holding, they also contribute to the development of 
the program participants’ personal networks and vision by supporting them with 
their managers, through mentoring, mock-up interviews and supporting various 
activities. With the participation of program participants in human resource pools of 
the sponsors, the diversity and inclusion goals of organisations are supported. With 
more than 400 volunteer professionals supporting Esas Sosyal participants, the 
power of the collective impact is growing exponentially.

The fact that Esas Sosyal’s programs and awareness-raising collaborations have 
been crowned with four awards in the fields of sustainable social investment, 
diversity, equality, inclusion and leadership communication in the national and 
international arena, and deemed as exemplary practices by many institutions so far, 
reveals the impact created.
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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 
















