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Değerli Misafirlerimiz,

Pandeminin olumsuz etkilerinin zayıfladığı ve seyahat kısıtlamalarının 

hafifletilmesiyle beraber seyahatseverlerin yeniden keyifle 

yolculuk etmeye başladığı 2022 yılında, Pegasus Hava Yolları olarak 

çalışmalarımızı siz değerli misafirlerimiz için en etkin şekilde 

sürdürdük. İç hatlarda 10,9 milyon ve dış hatlarda 16 milyon olmak üzere 

toplam 26,9 milyonu aşkın misafirimize hizmet vermenin mutluluğunu 

yaşadık. Bize olan inancınız ve güveniniz için hepinize gönülden 

teşekkür ediyorum. 

Her Alanda Sürdürülebilirlik
Siz değerli misafirlerimiz, ülkemiz ve sektörümüz için çalışmaya 

devam ederken, daha sürdürülebilir bir gelecek için de büyük bir 

ciddiyetle çalışıyoruz. 2022 yılında teslim aldığımız 10 adet yeni Airbus 

A321neo uçağımızın UK Export Finance destekli finansmanı için, 

bu alanda dünyanın ilk Sürdürülebilirlik Bağlantılı Kredisi işlemini 

gerçekleştirdik.

Societe Generale tarafından yürütülen bu finansmanın koşulları; uçuş 

kaynaklı karbon emisyonu yoğunluğu ve yönetim pozisyonlarında 

cinsiyet dengesi olmak üzere, sürdürülebilirlikle bağlantılı iki temel 

performans göstergesindeki hedeflerimizle ilişkilendiriliyor. Bu işlemde, 

çevresel çalışmalar ve sosyal inisiyatifler konusundaki hedeflerin ele 

alınması bizim için özellikle önemliydi. Sürdürülebilirlik ve sosyal 

taahhütlerimizi yerine getirirken, bu yenilikçi işleme öncülük etmekten 

gurur duyuyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı gönülden kutluyorum. 

Şubat’ta Tatil
Şubat ayında keyifli bir tatil yapmak isteyenler için iki önerim olacak. 

İlki Venedik… Etkileyici kanalları ve mimarisiyle dünyanın en özel 

şehirlerinden biri olan Venedik, Şubat ayında 13. yüzyıldan beri binlerce 

insanı kış aylarında nemli ve soğuk havasına rağmen kendine çekmeyi 

başaran Venedik Karnavalı’na ev sahipliği yapıyor. Bu büyüleyici 

atmosfere şahit olmak isterseniz bir seyahat planlayabilirsiniz. Bir 

diğer önerim, görkemli mimarisi ve eşsiz manzaralarıyla dikkat çeken 

Budapeşte… Macaristan’ın başkenti olan bu etkileyici şehir, yeni yerler 

keşfetmek isteyenleri bekliyor. Bu destinasyonlarla ilgili detaylı bilgiye 

dergimizin ilerleyen sayfalarından ulaşabilirsiniz.

Hepinize emniyetli ve keyifli uçuşlar dilerim.

Dear Guests,

As Pegasus Airlines, we continued to carry out our activities in the 

most efficient way for you our valued guests in 2022, as the negative 

impact of the pandemic lessened, travel restrictions were eased, 

and travellers started to enjoy travelling again. We were happy 

to serve more than 26.9 million guests in total, 10.9 million on 

domestic routes, and 16 million on international routes. I would like 

to wholeheartedly thank you for putting your faith and trust in us. 

Sustainability in Every Area
As we continue to serve you, our esteemed guests, and our 

industry, we are also working with great determination for a more 

sustainable future. We concluded first ever UK Export Finance 

backed Sustainability Linked Loan transaction for aircraft finance, 

covering the 10 new Airbus A321neo aircraft we took delivery of in 

2022.

The terms of this financing, led by Societe Generale are linked 

to our targets on two key sustainability-related performance 

indicators: in-flight carbon footprint and gender balance in 

management positions. It was particularly important for 

us to ensure that the targets on environmental efforts and 

social initiatives were met in this transaction. We are proud 

to have pioneered such an innovative process, while fulfilling 

our sustainability and social commitments. My heartfelt 

congratulations to all my colleagues who have been involved. 

Holiday in February
I have two suggestions for those seeking a delightful holiday in 

February. First is Venice… One of the most unique cities in the 

world with its stunning canals and architecture, Venice hosts the 

Venice Carnival in February which has been attracting thousands of 

attendees since the 13th century despite its humid and cold winter 

weather. You may plan a visit if you want to witness this enchanting 

atmosphere. Another recommendation is Budapest, which stands 

out for its magnificent architecture and spectacular views. As the 

capital of Hungary, this impressive city awaits those who want to 

discover new destinations.  In the following pages of our magazine, 

you will find detailed information about these destinations.

I wish you all safe and pleasant flights.
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Trend hotwire
TRENDING TOPICS... WORTH SEEING...

EXHIBITION: “THE CENTURY OF LONELINESS”

Nilüfer Caz Festivali

Pazar Sinema Kulübü
Dijital Anlar

Nilüfer Jazz Festival

Fotoğraf/Photograph: Daici Ano
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TREND / Hotwire

T H E  C E N T U RY  O F 
L ONELINE S S

annalaudel.gallery/dusseldorf
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TREND / Hotwire

TIME TO SKATE

kadikoy.bel.tr/genel/kalamis-buzzfest-24-aralik-2021-28-
subat-2022 biletix.com/etkinlik-grup/353481271/ISTANBUL/tr
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TREND / Hotwire

SUNDAY CINEMA CLUB

 

beykozkundura.com
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TREND / Hotwire

DIGITAL MOMENTS
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TREND / Hotwire

2

Fatih Erkoç

Elif Çağlar
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İmplant ile Meme Büyütme

Yağ Enjeksiyonu ile Meme Büyütme 

Yağ Enjeksiyonu Ne Zaman Meme İmplantlarına 

Tercih Edilebilir?

Plastik 
Cerrahi 

Sarper Mete

Q&A About Breast Augmentation

Breast Augmentation with Implants

Breast Augmentation with Fat Injection

When Can Fat Injection Be Preferred To Breast 

Implants?
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TREND / Hotwire

MAS QUERADE

baskasinema.com

• Yönetmen: Nicolas Bedos
• Oyuncular: Pierre Niney, Isabelle 
Adjani, François Cluzet, Marine 
Vacth, Emmanuelle Devos, Laura 
Morante

• Ülke: Fransa (2022)
• Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım
• Yapım: François Kraus
• İthalat: Bir Film
• Süre: 135 dakika

• Director: Nicolas Bedos
• Cast: Pierre Niney, Isabelle Adjani, 
François Cluzet, Marine Vacth, 
Emmanuelle Devos, Laura Morante

• Country: France (2022)
• Didstribution: Başka Sinema 
Dağıtım

• Producer: François Kraus
• Importer: Bir Film
• Duration: 135’
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Acayiplikler 
Ansiklopedisi

Eğlenceli ve kışkırtıcı. Canavarların 
ve aslında çok da canavar 

olmayanların hayatlarına keyifli bir 
yolculuk yapacağınız “Acayiplikler 

Ansiklopedisi” hayal gücünü 
geliştirmek isteyen tüm okurlara 
hitap diyor. Bu çizgi roman, ırk, 

yabancı düşmanlığı, görünürlük, 
temsil ve asimilasyon konularında 

çok gerçek noktalara parmak 
basıyor.

“Acayiplikler Ansiklopedisi’nde 
Tepegözler, aşırı itaatkâr olarak 

algılanma, Hollywood filmlerinde 
Tepegöz temsilinin olmaması ve 

melez çocukların maruz kalacakları 
sorunlara esprili bir ayna tutuyor.”  

— New York Times 
yabanciyayinlari.com

Cyclopedia Exotica
It’s fun and provocative. Cyclopedia 

Exotica, which will take you on a pleasant 
journey into the lives of monsters and 

those who are not very monstrous, 
claims to appeal to all readers who want 

to give full rein to their imagination. 
This graphic novel hits quite realistic 
points on race, xenophobia, visibility, 

representation and assimilation. 
“In the graphic novel Cyclopedia Exotica, 

Cyclops deal with being perceived as 
overly submissive, the lack of Cyclops 

representation in Hollywood movies, and 
worries about whether mixed children 

will have one eye or two...” 
— New York Times 

A ikl di i
Acayiplikler 

A ikl di i
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sehirtiyatrolari.ibb.istanbul

“Hamlet”
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“You don’t lose when you fall, you lose when you give up”

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: ZEYNEP KUN

Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Can you tell us about yourself briefly?

PORTRE / Portrait
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Milletvekili Avukat 
Serkan Bayram
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PORTRE / Portrait

How does it feel to see your life as a movie on the silver 
screen?

Hayatınızın bir sinema filmine konu olması nasıl bir duygu?

“Buğday Tanesi”
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Sadece Türkiye değil 24 farklı ülkede daha izleyiciyle buluşacak 
filmin büyük kitlelere ulaşmasıyla ilgili beklentileriniz var mı? 

Do you have any expectations for the film, which will 
meet the audience not only in Türkiye but also in 24 
different countries, to reach large audiences?

What do you think about the cinema industry in Türkiye? 
What do you think of our achievements in the world?

What kind of support projects can be initiated for the 
development of the cinema industry? What sort of 
efforts can be made for young people who have just 
stepped into the sector or those who work in this field?

We heard that you are planning to open a Life Centre 
for the Disabled in Istanbul with the income from the 
movie… How did this idea come about?
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Türkiye’deki sinema sektörü hakkında neler 
düşünüyorsunuz? Dünyada geldiğimiz noktayı nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Sinema sektörünün kalkınması için ne gibi destek  
projeleri yapılabilir? Sektöre yeni adım atan gençler için ya 
da bu alanda emek verenler için nasıl çalışmalar yapılabilir?

Do you think that there are still some obstacles to be 
overcome in our country on behalf of the disabled?

PORTRE / Portrait

“Buğday Tanesi”



Filmden elde edilecek gelirle İstanbul’da Engelliler Yaşam 
Merkezi açmayı planladığınızı duyduk… Bu fikir nasıl doğdu?

Engelliler adına ülkemizde halen aşılması gereken bazı 
engeller olduğunu düşünüyor musunuz?

İlerisi için planlarınız neler? Sırada bekleyen, 
gerçekleştirmeyi düşündüğünüz projeler var mı?

Seyahat etmeyi sever misiniz? Yurt içi ve yurt dışında 
özellikle gitmeyi sevdiğiniz tatil yerleri var mı?

What are your plans for the future? Are there any projects 
that are waiting in the line or that you want to realize?

Do you like to travel? Are there any holiday destinations in 
the country or abroad that you particularly like to go to?

_ 
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Seyahat travel

EVERY FACE A DIFFERENT SHADE: VENICE
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SEYAHAT /  Travel
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Every Face a Different 
Shade: Venice

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
VENEDİK’E, kış sezonunda haftanın 3 günü yaz 
sezonunda haftanın 4 Günü her şey dâhil 
99,99 Euro’dan başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

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

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan VENEDİK’e,
vergi ve ek ücretler hariç 
15.000 BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

You can fly to VENICE from 
İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport by using 15.000 
BOLPOINTS, excluding taxes 
and charges.

15.000 
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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SEYAHAT /  Travel

G
Maske Takmak Adeta Teatral Bir Karnaval

Y
Wearing a Mask Is Almost a Theatrical Act
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SEYAHAT /  Travel
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4 Şubat 19:00 – 22:00

5 Şubat

11:20’
11:30

11 Şubat 14:30

09:00-17:00

12 Şubat 09:00-17:00
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SEYAHAT /  Travel

Saat Kulesi, San Marco 

13 Şubat 09:00-17:00

11:00 
12:00 

14 Şubat 09:00-17:00 

11:00 
15:00

15 Şubat 09:00-17:00

11:00 
15:00

16 Şubat 09:00-17:00

11:00
15:00 

17 Şubat 09:00-17:00

11:00
10:30
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18 Şubat 09:00-17:00

11:00 
15:00 

19 Şubat 09:00-17:00

14:30
15:00

20 Şubat 09:00-17:00 

11:00

21 Şubat 09:00-17:00 

11:00
15:00
16:00 

February 4th, 19:00 – 22:00

February 5th,

February 11th, 09:00-17:00 

14:30

February 12th,  09:00-17:00

11:00 

February 13th, 09:00-17:00

11:00
12:00 

February 14th,  09:00-17:00

11:00 
15:00

February 15th, 09:00-17:00

11:00
15:00

February 16th, 09:00-17:00 

Maskelerin nasıl ve niçin 
ortaya çıktığına dair pek 

çok iddia olsa da tümünün 
tek bir ortak noktası var: 

Maskeler, tarihte, kimlik ve 
sosyal statüyü saklayarak 

kullanıcısının toplum 
içinde daha rahat hareket 
etmesine olanak tanıyor. 

Ancak bu olanak, zamanla 
suçu ve hoş görülmeyecek 

davranışları gizleyen bir 
perdeye dönüşünce, Kilise 
1100 yılı civarında maske 
kullanımını yasaklıyor. Bu 

durum da maskeler olmadan 
eskisi kadar eğlenceli 

geçmeyen şenliklerin zamanla 
sönükleşmesine yol açıyor. 
1979 yılına gelindiğinde ise 
Venedik’in turizm atağı için 
maskeler sandıktan tekrar 

çıkarılıyor. Venedik Karnavalı, 
bugün kentin en büyük gelir 

kaynakları arasında. 

The Enigma of the 
Masks

Although there are many 
claims on how and why 

masks emerged, they all 
have one thing in common: 
Throughout history, masks 
allowed their users to move 
more comfortably in society 
by hiding their identity and 

social status. However, when 
this opportunity turned into 
a veil that concealed crime 

and unacceptable behaviour, 
the Church prohibited the use 
of masks around 1100. This 
situation led the festivities, 

which were not as much fun 
without the masks, to dull 

down over time. When 1979 
comes, masks are taken out 
of the chests once again, for 
Venice to have an advantage 

in tourism. The Venice 
Carnival is among the city’s 
biggest sources of income 

today.



40 PEGASUS _
 

SEYAHAT /  Travel

11:00 
15:00 

February 17th, 09:00-17:00

11:00 
10:30

February 18th, 09:00-17:00 

11:00 
15:00 

February 19th, 09:00-17:00 

14:30 
15:00

February 20th, 09:00-17:00

11:00 

February 21st, 09:00-17:00

11:00
15:00
Square
16:00
Square
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Geleneksel Venedik 
mutfağının yıldızı olan mısır 
unu ve parmesan peyniriyle 
yapılan “polenta” mutlaka 

tatmanız gereken bir 
lezzet. Şehir, deniz ürünleri 
açısından da olağanüstü. 
Pirinçle yapılan yemekler 

ise oldukça lezzetli. Mesela 
“risotto” siyah pirinçten 
yapılıyor. Siyah pirinç de 

rengini mürekkepbalığından 
alıyor. Bunların dışında, ince 
dilimlenmiş veya dövülmüş 

et veya balıktan yapılan ve çiğ 
servis edilen “carpaccio”nun 

kaynağındasınız. Bu sipesyalin, 
1950’de Venedik’in en ünlü 

mek nlarından Harry’s Bar’da 
Giuseppe Cipriani tarafından 

icat edildiği ve hemen 
ardından popüler olduğu 

söyleniyor. Hazır yolunuzu 
Venedik’e düşürmüşken 
“asiago” isimli peyniri ve 

de meşhur tatlı “fritella”yı 
da tatmanızı öneririz. San 

Marco Meydanı’na yakın olan 
Trattoria da Pemigio isimli 
lokantayı şiddetle tavsiye 

ederiz. 

The Taste Stops
The star of traditional 

Venetian cuisine, “polenta” 
made with cornmeal and 

parmesan cheese is a 
must-taste. The city is 

also outstanding in terms 
of seafood. Meals made 

with rice are very tasty. For 
example, “risotto” is made 
from black rice. Black rice 
also gets its colour from 

cuttlefish. Apart from these, 
you are where “carpaccio” 
made from thinly sliced or 
battered meat or fish and 
served raw has originated 

from. It is said that this 
specialty was invented by 
Giuseppe Cipriani in 1950 
in Harry’s Bar, one of the 

most famous bars in Venice, 
and became popular right 
afterwards. While you are 
on your way to Venice, we 

recommend you to taste the 
cheese named “asiago” and 
the famous dessert “fritella”. 
We strongly recommend the 
restaurant called Trattoria da 
Pemigio, which is close to St. 

Mark’s Square. 
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SEYAHAT /  Travel

In February, you can have a pleasant holiday in Budapest, one of the 
most romantic cities in Europe, in pursuit of magnificent architecture 
and fascinating landscapes. 

BUDAPEST ON VALENTINE’S DAY

Sevgililer Günü’nde 
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
BUDAPEŞTE’YE , haftanın 2 Günü her şey dâhil 
64,99 USD’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to BUDAPEST from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights; 
all-inclusive prices start at 64,99 USD

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan 
BUDAPEŞTE’ye, vergi ve ek 
ücretler hariç 7.500 BOLPUAN
kullanarak uçabilirsiniz.

You can fly to BUDAPEST 
from İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport by using 7.500 
BOLPOINTS, excluding taxes 
and charges.

7.500 
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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lifestyle
TIPS FOR A BETTER LIVING

 

THE DESIGNER WHO IS INSPIRED BY “MEZES” AND “TAPAS”:
FRANCISCO ANIORTE
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Lifestyle

The Designer Who is Inspired by “Mezes” and “Tapas”:
Francisco Aniorte

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: ZEYNEP KUN

F R A N C I S C O  A N I O R T E

G A  
fter completing his education in interior 
architecture in Southern Spain and industrial 
design in Barcelona, Francisco Aniorte, became a 
professional creative director in London and Berlin. 
He says that his experiences in different cities gave 
him a broad    

   perspective on art, design and human behaviour. Aniorte usually 
begins his studies with research and likes to make sketches using 
different materials on paper until he finds a topic that interests him. 
“In the final stage, when I paint ceramic pieces, I let the ideas flow 
naturally,” says the designer.

The installations, ceramics, wood and glass in the exhibition consist 
of contemporary ceremonial objects. The highlight of the exhibition 
is a large sculptural table that creates a sense of movement and 
fluidity thanks to its organic shape and hand-painted details. The 
objects and sculptures on the table remind us that gatherings with 
friends are a magical experience when combined with good food. 
A series of large ceramic panels and round ceramic wall pieces that 
explore the concepts of metamorphosis and energy are adorned 
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with Francisco Aniorte’s designs and drawings.
“Food rituals around the table are part of both our 
past and present. Appetisers in Türkiye and tapas 
in Spain represent the cultural importance of those 
essential gatherings around a table and sharing of 
meals”, says designer Fran Aniorte, reinterpreting 
an ancient ritual with the inspiration he gets from 
ancient Mediterranean ceremonies. The lost city of 
Atlantis is the starting point for Francisco Aniorte’s 
Atlantida collection. The artist has always been 
fascinated by the enchanting mystery of the ancient 
world of Atlantis, which was mentioned for the first 
time by the Greek philosopher Plato 2300 years ago. 
However, he has never worked on Atlantis until he 
was reminded of the iconic story while working on 
a few pieces with a difference which had an antique 
and ethnic look that were in his Mediterraneo 
collection of last year. He immediately started 
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doing research on a design idea to bring fourth his 
fascination with Atlantis. “I thought, imagining and 
reviving the lost crafts of the mythological island 
would be a homage to the ancient crafts. And the 
result was a series that blended my style with the 
influence of Mediterranean crafts.”

The Supernatural collection, on the other hand, 
expresses a more experimental and abstract 
concept, creating graphic patterns intuitively 
and freely. Aniorte, for whom every piece is like a 
canvas to explore the raw state of natural beauty 
and energy, said, “This collection is the result of my 
interest in all things related to energy and matter. 
I believe that the world we live in is full of cosmic 
energy. I try to capture this idea in my work and 
reflect the energy found in every natural thing in 
the universe.”

Nowadays, the artist is preparing a grand 
installation on how food brings people together and 
on banquet traditions. He says that this work, which 
will first be exhibited in Türkiye and then travel to 
Europe, is the first large-scale installation he has 

h his
ng and 
and
the 
the 

nd, 

y 
ke a 
uty 

t of my 
atter. 

mic 
nd 
g in 

her and 
, which 
vel to
has 



52   PEGASUS _
 

galerimerkur.com 

created using multiple materials (wood, ceramics, 
glass and metal). “As a designer, the first thing I 
need to think about is consumer needs. But, art 
gives me the freedom to create by connecting with 
my deepest thoughts and explore new materials, 
forms, colours and textures.” 

Apart from the art projects, Aniorte also works as 
the creative director at Karaca, which operates in 
more than 30 countries. Each season, he creates 
a concept that inspires porcelain and textile 
products with stories, colours and patterns. Also, 
he enthusiastically talks about a capsule collection 
in which he uses ceramics in furniture design and 
limited-edition tableware. For Aniorte, who draws 
his inspiration from Istanbul and Barcelona, luxury 
means the simplest form of the Mediterranean 
lifestyle. Finally, to give us the motivation we all 
need, we ask him to describe the perfect summer 
day in the Mediterranean. And he talks about a 
morning in Kaş where we wake up to the sunlight 
with birds singing in the background. We laze a 
little more in bed while inhaling the scent of the 
sea. Then we go outside for breakfast and sit under 
a pergola. But first coffee! And as the sun sets, we 
make plans with our loved ones… 

Lifestyle

    

“As a designer, the first 
thing I need to think 
about  is consumer 
needs. But, art gives me 
the freedom to create 
by connecting with my 
deepest thoughts and 
explore new materials, 
forms, colours and 
textures.”
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Coal Phase Out and Green Investment 
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“Türkiye geçtiğimiz yıl Paris 
Anlaşması’na taraf olurken 

2053 yılına yönelik bir net sıfır 
vizyonu ortaya koymuştu. Bu 

vizyona giden yolda başta 
enerji sektörü olmak üzere 

tüm alanlarda kapsamlı 
bir dönüşüme ihtiyaç var. 
Emisyonların üçte birine 

neden olan elektrik üretiminde 
kömürden çıkış bir seçenek 

değil, zorunluluk olarak 
önümüzde duruyor. Rüzgâr 
ve güneş başta olmak üzere 

yenilenebilir enerji yatırımlarını 
artırarak bu süreci 2030’da 

tamamlamak mümkün. Ayrıca, 
raporumuzdaki analizler enerji 

ve tarım sektöründe yeşil 
yatırımların büyük bir istihdam 

potansiyelini barındırdığını 
gösteriyor. Ancak bu 

dönüşümün maliyeti kırılgan 
grupların sırtına yüklenmemeli. 

Raporda Türkiye için adil 
ve katılımcı bir dönüşüm 

sürecinin nasıl olabileceğini 
gösteren bir yol haritası ortaya 

koymaya çalıştık.”

 

“When Türkiye became a 
party to the Paris Agreement 
last year, it put forward a net 
zero vision for 2053. On the 
way to this vision, there is a 
need for a comprehensive 
transformation in all fields, 

especially in the energy sector. 
Phasing-out coal in electricity 

generation, which causes 
one third of the emissions, is 
not an option, but a must. It 
is possible to complete this 

process in 2030 by increasing 
investments in renewable 

energy, especially wind and 
solar. In addition, the analyses 
in our report show that green 

investments in the energy 
and agriculture sectors have 
great employment potential. 

However, the cost of this 
transformation should not be 
placed on vulnerable groups. 
In the report, we tried to put 

forward a roadmap that shows 
how a just and participatory 

transformation process can be 
taken up for Türkiye.”
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“Ulusal ölçekte net sıfır 
hedefine ulaşmak için 

kömürden çıkış, yaşanan 
teknolojik, çevresel ve 
toplumsal değişimler 

ışığında hem ekonomik 
hem de sosyal açıdan acil 

bir ihtiyaç olarak karşımıza 
çıkıyor. Karbonsuzlaşma 

planlamalarının önümüzdeki 
on yılında kömürden çıkış, 
gerekli olmanın yanında 

doğru adımlar atıldığı takdirde 
gerçekçi de. İzlenecek 

dönüşüm için oluşturduğumuz 
bu rapor, Türkiye’nin enerji 

dönüşüm vizyonuna paralel 
ekolojik yatırımlarla kapsayıcı, 
eşitlikçi ve adil bir yol haritası 

çizerek kömürden çıkışın nasıl 
olacağına ve dönüşümdeki 
ekonomik, çevresel, sosyal 

fırsatlara dair kamuoyuna bir 
tartışma alanı sunuyor.”

 

“In order to reach the net zero 
target on a national scale, 

coal phase-out is an urgent 
need both economically 

and socially in light of the 
technological, environmental 

and social changes 
experienced. In the next ten 

years of decarbonisation 
plans, coal phase-out is not 

only a necessity, but also 
can be realistic if the right 

steps are taken. This report, 
which we have prepared 
for the transformation 

to be followed, draws an 
inclusive, equitable and fair 

roadmap with ecological 
investments in parallel with 
the vision of Türkiye’s energy 

transformation, and provides a 
discussion area for the public 
on how to phase-out coal and 
the economic, environmental 

and social opportunities of this 
transformation.”
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Your horoscope for FEBRUARY says that...
Astrolog Özlem Recep
astrologozlemrecep@gmail.com

Sevgili Akrepler, bu ay iş hayatınızda önemli 
fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ev satın almak, yer 
değiştirmek için de gökyüzü sizi destekleyecek. 
Bebek planlayanlar bu ay müjde alabilir. Ay sonuna 
doğru arkadaş ortamlarınızda hiç olmadığınız 
kadar popüler olabilir ve sürpriz yerlerden para 
kazanabilirsiniz.

Dear Scorpios, this month, you may get important 
opportunities in business. The sky supports you in 
buying a house or changing places. Those who are 
planning to have a baby can get 
good news this month. Towards 
the end of the month, you can 
become more popular than ever 
in your circle of friends and earn 
money from odd jobs.

AKREP I SCORPIO

Sevgili Yaylar, seyahatler 
gündeminizde olacak. Yurt 
dışıyla ilgili yapacağınız 
başvurular bu ay 
değerlendirilebilir. Yüksek 
eğitim bursu, üniversite 
projesi veya sınavlarda başarı kazanabilirsiniz. Ay 
sonuna doğru bu hareketli günleri atlatıp ailenizle 
birlikte olmak isteyeceksiniz.

Dear Sagittarius, travelling will be on your 
agenda. The applications related to going abroad 
can be evaluated this month. You can succeed 
in a university project, your exams or in getting 
a scholarship for higher education. Towards the 
end of the month, you will want these hectic days 
to be over in order to be with your family.

YAY I SAGITTARIUS

Sevgili Teraziler, bu ay 
gündeminizi aşk konuları 
meşgul edecek. Kalbiniz 
mi boş, aşk kapıda. 
Beraberliğiniz mi var? 
Ciddi niyetli teklifler veya 
evlilik kararı alabilirsiniz. 
Ay sonuna doğru iş hayatınız aktifleşecek. Fırsatları 
değerlendirmelisiniz. Diyet ve detoks yapmak için de 
ay sonu çok uygun bir zamanlama.

Dear Libras, love matters will be on your agenda this 
month. Is your heart empty? Love is at your door. Are 
you in a relationship? You can get serious proposals 
or decide to get married. Towards the end of the 
month, your business life will become active. You 
should take the opportunities. The end of the month 
is also very suitable for dieting and detoxing.

LIBRA

Sevgili Koçlar, bu ay hem 
kendi sağlığınıza hem de 
evcil hayvanınız varsa onun 
sağlığına çok dikkat etmelisiniz. 
İş hayatınızda yeni fırsatlar 
karşınıza çıkabilir. Sözleşmeleri 
iyi değerlendirmeli ve hukuki süreçlerle ilgili zorluk 
yaşamamak adına mutlaka avukatlardan yardım 
alarak ilerlemelisiniz. Bu ay sizin için aşk vadediyor. 

Dear Aries, this month, you should take great care of 
your own health and if you have a pet, its health. New 
opportunities may come your way in your business 
life. You should peruse contracts well and proceed 
with the help of lawyers in order to avoid problems in 
legal matters. This month promises love for you. 

KOÇ I ARIES

TAURUS
Sevgili Boğalar, bu ay kariyeriniz hız kazanmaya 
başlayacak. Zirveye çıkmak için kriz anlarında 
fırsatlarla karşılaşarak ilerleyeceksiniz. Aile 
büyüklerinizin sağlığına dikkat etmeniz gereken 
zamanlar geçiriyorsunuz. Ay sonuna doğru 
kalabalık ortamlar, davet, organizasyon ve 
seyahatler gündeminizde olabilir. 

Dear Taurus, your career will 
start to gain momentum this 
month. In order to reach the 
top, you will advance by taking 
the opportunities in times of 
crises. At the same time you 
need to take care of the health 
of your elders. Towards the 
end of the month, crowded 
environments, invitations, 
organisations and travelling 
may be on your agenda.

Sevgili İkizler, uzak, yakın seyahatler 
bu ay gündeminizde olacak. Araç 
alım satım işlemleri ya da alma 
düşüncesi zihninizden geçebilir. 
Evinizi taşımak için bazı girişimler içerisine 
girebilirsiniz. Ay sonuna doğru kariyerinizle ilgili 
güçleneceksiniz.

Dear Gemini, travelling to far away and close by 
places may be on your agenda this month. The 
thought of buying or selling a vehicle may cross 
your mind. You can make an attempt to move 
houses. Towards the end of the month, you will 
become a powerhouse in your career.

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

Sevgili Balıklar, size düşman olan, gereksiz yere 
hırslanan insanlarla karşılaşabilirsiniz. Bırakın 
kim sizin hakkınızda ne planlıyorsa planlasın. Siz 
sadece bu ay sağlığınıza çok özen gösterin. Ay 
sonuna doğru kendinizi yenileyecek ve idealleriniz 
hakkında sorumluluk alarak ilerleyeceksiniz. Bu ay 
özel hayatınızla ilgili sırları kimseyle paylaşmamaya 
dikkat edin. 

Dear Pisces, you may encounter people who 
are hostile towards you, who are unnecessarily 
ambitious. Let whoever’s planning something 
behind your back keep to 
their plans. You just take 
great care of your health 
this month. Towards the 
end of the month, you will 
renew yourself and take 
responsibility for your 
ideals. Be careful not to 
share secrets about your 
private life with anyone 
this month. 

CAPRICORN

PISCES

Sevgili Oğlaklar, sosyal medya ve internet 
hesaplarınız çalınabilir. Bu ay hukuki konularla 
ilgili temkinli adımlar atmalısınız. Para enerjiniz 
artıyor. Özellikle iş hayatınızla ilgili kalıcı adımlar 
atmak üzere olabilirsiniz. Beraberliğinizde önemli 
bir karar almak üzere olabilirsiniz. Bu karar 
geleceğinizi etkileyebilir.

Dear Capricorns, your social media accounts 
may be hacked. You should take cautious steps 
regarding legal matters this month. You are in 
luck in monetary matters. You may be about 
to take permanent 
steps especially in 
your business life. 
You may be about to 
make an important 
decision regarding 
your relationship. This 
decision can affect your 
future.

Sevgili Kovalar, bu 
ay sosyalleşeceğiniz 
ortamlar sizleri bekliyor. 
Beraberliğinizle ilgili 
korktuğunuz ne 
varsa gün yüzüne 
çıkacak ve bu süreç 
partnerinizle birbirinize 
kenetlenmenizi 
sağlayabilir. Ay sonuna doğru maddi konularda 
şansınız artıyor olacak.

Dear Aquarius, you may get into environments 
where you will socialise this month. Whatever 
fears you may have about your coupledom can 
come to light and this can make you bond with 
your partner. Towards the end of the month, you 
will be in luck in monetary matters.

KOVA I AQUARIUS

Sevgili Yengeçler, parasal konularla ilgili fırsatlar 
önünüze çıktığında, bu parayı elde tutmanız 
çok önemli. Sevdiğiniz kişiyle yaşayacağınız 
romantik anlar ilişkinize anlam katabilir. Ay 
sonuna doğru seyahatler gündeminizde olacak.

Dear Cancers, when financial opportunities 
come your way, it is very important that you 
keep that money. Romantic moments with the 
person you love can 
add meaning to 
your relationship. 
Towards the end 
of the month, 
travelling will be on 
your agenda.

YENGEÇ I CANCER

Sevgili Aslanlar, bu ay sağlığınıza çok dikkat 
etmelisiniz. Beraberliğiniz ve iş hayatınızdaki 
önemli ortaklıklarınız açısından tamam 
mı devam mı niteliğinde olacak konular 
gündeminizde olacak. Ay sonuna doğru 
parasal konularla ilgili yatırım fırsatlarını sakın 
kaçırmayın!

Dear Leos, you should be very careful with your 
health this month. In terms of your coupledom 
and important partnerships in business, calling 
it quits or calling it destiny will be on your 
agenda. Towards the end of the month, do not 
miss the investment opportunities related to 
money matters! 

 LEO

Sevgili Başaklar, bu ay iş teklifleri ve iş görüşmeleri 
açısından verimli olacak projeler gündeminize gelebilir. 
Tüm bu süreçler içerisinde arkanızdan oynanan 
oyunları fark edebilirsiniz. Beraberliğiniz açısından 
gizli ve gizemli olmak isteyeceksiniz. Ay sonuna doğru 
sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

Dear Virgos, projects that will be productive in terms 
of job offers and interviews may be an 
item of the agenda this month. 
During all these, you may become 
aware of the things done behind 
your back. When it comes to 
your coupledom, you will want 
to be secretive and enigmatic. 
Towards the end of the month, 
you should take care of your 
health.

VIRGO
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Pegasus’tan Haberler News

PEGASUS AIRLINES CLOSES THE FIRST EVER SUSTAINABILITY-LINKED  
AIRCRAFT-SECURED TERM LOAN WITH EX-IM SUPPORT 



64 PEGASUS _
 

PE GASUS AIRLINE S CL OSE S THE 
FIR ST EVER SUSTAINABILIT Y-
L I N K E D  A I R C R A F T- S E C U R E D 
TERM L OAN WITH EX-IM 
SUPP ORT

PEGASUS HAVA 
YOLLARI’NDAN DÜNYADA 

HABER / News
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HABER / News

FIRSATIM PROGRAMI’NI ANLATIYOR

2022 PARTICIPANTS TELL 
US AB OU T THE HAYIRLI 
SABANCI ENGLISH CHANCE 
PRO GRAM 

Merhum Şevket Sabancı ve ailesi tarafından 2000 yılında kurulan Türkiye’nin 
lider yatırım şirketlerinden biri olan Esas Holding, sosyal fayda odaklı 
yatırım birimi Esas Sosyal ile 2015 yılından bu yana gençlik ve istihdam 
alanında sürdürülebilir ve ölçülebilir etki yaratıyor. Üniversite isminin 
yeterince bilinmemesi nedeniyle istihdama geçişte fırsat eşitliğine ihtiyaç 
duyan gençlerin güçlendirilmesine odaklanan ve bu zaman kadar 30 bini 
aşkın başvuru alan Esas Sosyal programları; 2023’te de programlardan 
faydalanacak 300 gençle birlikte fırsat sunulan genç sayısını 900’e çıkarıyor.
Esas Sosyal; 2016 yılından bu yana başarıyla devam eden Şevket Sabancı 
Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’ndan elde ettiği geri bildirimler ve ekosistemden 
aldığı görüşler ışığında, gençlerin işe alım süreçlerinde karşılaştıkları en 
büyük engellerden biri olan yabancı dil yetkinliğine de çözüm modeli sunuyor. 
Bu amaç doğrultusunda 2021 yılında başlayan ve üniversiteli gençlerin 
kariyerlerinin yerelde de geliştirilmesini hedefleyen “Hayırlı Sabancı Desteğiyle 
İngilizce Fırsatım Programı” kapsamında; işverenlerce daha az tercih edilen 
devlet üniversitelerinde eğitim gören gençler, 12 ay süresince 
Berlitz’den 3 kur online canlı sınıflarda İngilizce eğitiminin 
yanında, İngilizce CV hazırlama, bire bir İngilizce mülakat 
koçluğu gibi eğitimler de alarak iş hayatına donanımlı 
ve kendinden emin bireyler olarak adım atmaları 
hedefleniyor.
%94 devamlılık oranına sahip olan Program’ın 
katılımcılarının %82’sinin henüz program 
bitmeden iş, staj veya yurt dışı eğitim 
programlarına kabul edilmesi, programın gençlik 
ve istihdama odaklanan bir çözüm modeli olarak 
toplumsal fayda yaratan niteliğini gözler önüne 
seriyor. Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce 
Fırsatım Programı’nın katılımcıları program 
kapsamındaki deneyimlerini paylaşıyor.

“PROGRAM; BAKIŞ AÇIMI DEĞİŞTİREREK, 
YABANCI DİL YETKİNLİĞİMİ DOĞRU YÖNTEMLERLE VE 
TEKNİKLERLE NASIL GELİŞTİREBİLECEĞİMİ GÖSTERDİ”
GÜL ELÇİN AĞYÜZLÜ
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri 
/ İnfina Yazılım, Ürün Yöneticisi Yardımcısı

Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı hayatınız için nasıl 
bir öneme sahip?
Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı, benim hayatımı oldukça 
olumlu etkiledi. Bunların en başında İngilizce iletişim kurarken yaşadığım 
zorlukta bana sağladığı katkı yer alıyor. İngilizceyle aram çok kötü olmasa da 
yabancı dil benim için hep bir sorun olmuştur. Okuldaki yabancı dil öğretim 

Established in 2000 by the late Şevket Sabancı and his family, Esas Holding, 
one of Türkiye’s leading investment companies, has been carrying into effect 
sustainable and measurable projects on youth and employment with its social 
benefit-oriented investment unit Esas Sosyal. 
Esas Sosyal, which will be increasing the number of the young people that are 
offered a chance to 900 with the addition of 300 young people that will benefit 
from these programs in 2023, contributes to the development of young 
people with its extensive ecosystem of 3 thousand people that it has gathered 
around these programs.
 To offer a solution model for foreign language competency, the greatest 
obstacle these students face during recruitment, Esas Sosyal has 
implemented the “Hayırlı Sabancı English Chance” Program in 2021, which 
aims also for the local advancement of university students’ careers. Within 
the scope of the program, the goal is to get young people to step into 
business life as well-equipped and confident individuals after getting such 
trainings as preparation of a CV in English, and one-to-one English interview 

coaching, in addition to the 3-courses of online live classes for 
English education from Berlitz for 12 months.

The fact that 82% of the participants of the Program, which 
has an attendance rate of 94%, were recruited, admitted 

for internship or study abroad programs before the 
end of the program, reveals the social benefit of 

the program as a solution model that focuses on 
youth and employment. Participants of the Hayırlı 
Sabancı English Chance Program share their 
experiences related to the program.

“THE PROGRAM SHOWED ME HOW I CAN 
IMPROVE MY FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE 
WITH THE RIGHT METHODS AND TECHNIQUES BY 

CHANGING MY PERSPECTIVE”
GÜL ELÇİN AĞYÜZLÜ

Ankara Yıldırım Beyazıt University, Management 
Information Systems / İnfina Software, Assistant 

Product Manager 

What is the importance of Hayırlı Sabancı English Chance 
Program in your life?

The Hayırlı Sabancı English Chance Program had a very positive impact 
on my life in many ways. The most important of these is the contribution it 
has made to my English proficiency. Although my English was not very bad, 
foreign language has always been a problem for me. The foreign language 
education system at school is not doing a world of good in improving our 
language skills, especially our speaking competency. I was one of those people 
who was afraid of making mistakes while speaking English and thought that 
I should go abroad to learn English to the full. At this point, my participation 
in the Hayırlı Sabancı English Chance Program changed my perspective and 



sisteminin dil gelişimimizi, özellikle de konuşma yetkinliklerimizi çok fazla 
geliştiremiyor. İngilizce konuşurken hata yapmaktan korkar ve yabancı dil 
için yurt dışına çıkmam gerektiğini düşünürdüm. Bu noktada Programa dâhil 
olmam, bakış açımı değiştirerek doğru yöntemlerle ve tekniklerle İngilizcemi 
nasıl geliştirebileceğimi bana gösterirken benim umutlarımı yeşertti. Aynı 
zamanda üniversite gözetmeksizin biz gençlere fırsat verildiğinde, eşitsizlikler 
ortadan kaldırıldığında hayallerimize ulaşmanın zor olmadığını gösterdi.

Programın size ve kariyer hayatınıza nasıl katkı sağladığını 
düşünüyorsunuz?
Programın çok yönlü oluşu en sevdiğim yanlarından biri. İngilizcenizi 
geliştirmenize katkı sağlamanın yanında profesyonel ağınızı genişletmenize, 
iş hayatına hazırlanmanıza, farklı alanlarda eğitim almanıza ve İngilizce 
CV hazırlamanıza kadar pek çok konuda katkı sağlıyor. Türkiye’nin farklı 
üniversitelerinden programa dâhil olan akranlarımla bir araya gelerek akran 
paylaşımında bulunmak çok değerli. Üniversitenin sonlarına yaklaştıkça iş 
bulma kaygısı yaşayan biriydim fakat Program süresince dâhil olduğum eğitim 
ve etkinlikler sayesinde iş hayatında nasıl etkin bir birey olmam gerektiğini 
öğrendim. Program kapsamında bizimle paylaşılan iş-staj ilanları sayesinde, 
Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’nın kurumsal destekçilerinden 
olan İnfina Yazılım bünyesinde staj yapma imkânı buldum. Hayırlı Sabancı 
Desteğiyle İngilizce Fırsatım katılımcısı olarak stajı tamamladıktan sonra 
aynı firmada yarı zamanlı olarak çalışmaya başlamaktan büyük bir mutluluk 
duyuyorum. Bir İngilizce eğitiminden çok daha fazlası olan bu programda 
emeği geçen herkese ve Esas Sosyal ailesine çok teşekkür ederim.

“HAYIRLI SABANCI DESTEĞİYLE İNGİLİZCE FIRSATIM PROGRAMI’NA DÂHİL 
OLMAK HAYATIMA DEĞER KATTI”
İBRAHİM OZANOĞLU
Elazığ Fırat Üniversitesi, Yazılım Mühendisliği / SANKO Holding, Stajyer

Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı hayatınız için nasıl 
bir öneme sahip?
Bu programla beraber İngilizcemi geliştirdim. İyi seviyede 
İngilizce bilgisine sahip olmanın meslek hayatımda bana çok 
fazla fayda sağlayacağını düşünüyorum. Bunun yanı sıra 
program sayesinde yeni insanlarla tanıştım ve geniş 
bir networke sahip oldum. Tanıştığımız insanlar 
bizimle değerli tecrübelerini ve bilgi birikimlerini 
paylaştılar. Tavsiye almak istediğimizde her 
zaman yardımcı olmaya hazır olmaları, beni 
oldukça mutlu etti. Tüm bu kazanımlarla 
geliştim, farklı bakabilmeyi öğrendim. Kişisel 
gelişimime her zaman olduğundan daha 
fazla önem vermeye başladım ve farklı bir dil 
konuşabilmem sayesinde farklı düşünmeyi, 
farklı arkadaşlar edinebilmeyi, kültürel farkındalık 
sahibi olmayı öğrendim. Kısacası Hayırlı Sabancı 
Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı’na dâhil 
olmak hayatıma değer kattı.

Programın size ve kariyer hayatınıza nasıl katkı 
sağladığını düşünüyorsunuz?
Programın asıl amacı biz öğrencileri iş hayatına hazırlamak. Bu 
amaçla İngilizce eğitiminin yanında iş hayatına hazırlık adına farklı  
eğitimler ve uzmanlardan tavsiyeler de alıyoruz. Tabi ki İngilizce bilmek 
mezuniyet sonrası beni bir adım öne çıkarak. Bununla beraber bu avantaja 
sahip olduğumu bilmek bana özgüven kazandırıyor. Bu özgüvenin beni daha 
da öne çıkaracağını düşünüyorum. Ayrıca Esas Sosyal’in ilk sosyal yatırım 
programı Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat’ın kurumsal destekçilerinden 
SANKO Holding’de staj yapmanın kariyerim açısından oldukça verimli olduğuna 
inanıyorum.

showed me how I can improve my English with the right methods and 
techniques. Beyond that, this program gave me hope. At the same 
time, it proved that when we, the young people are given the chance 
and inequalities are eliminated, regardless of whichever university 
we graduate from, it is not as difficult as we thought to achieve our 
dreams.

In what ways do you think the program contributed to your life and 
your career?
I like the versatility of the program the most. In addition to helping you 
improve your English, it also contributes to your personal development 
in many ways like expanding your professional network, preparing you 
for business life, leading you to attend training sessions in different 
fields and to prepare a CV in English. I can say that meeting with my 
peers from different universities in Türkiye and being in communion 
with them is another valuable asset of the program. As my education 
in university drew to an end, I was worried about finding a job like every 
other student, but thanks to the training and activities I was involved 
in during the Program, I learned how to be a proactive individual in 
business life. Thanks to the job-internship postings that were actively 
shared with us, I had the opportunity to have an internship at İnfina 
Software, one of the corporate sponsors of Şevket Sabancı First 
Chance Program. As a participant of Hayırlı Sabancı English Chance 
Program, I am also very happy to start working part-time in the same 
company after completing my internship. I would like to thank the 
Esas Sosyal family and everyone else who contributed to this program, 
which offers just more than English education.

“BEING A PART OF THE PROGRAM ADDED VALUE TO MY LIFE”
İBRAHİM OZANOĞLU
Elazığ Fırat University, Software Engineering / SANKO Holding,  
Intern

What is the importance of Hayırlı Sabancı English Chance  
Program in your life?

I think that having a good level of English thanks to this 
Program, will be an asset for me in professional life. In 

addition, thanks to the program, I met new people 
and now I have a wide network. The people we 

met shared their valuable experiences and 
knowledge with us. I was very happy that they 

were always ready to help when we asked 
for advice. With all this, I improved myself, 
and learned to look at things differently. 
I started to attach more importance to 
my personal development than ever 
before, and thanks to speaking a different 
language, I learned to think differently, 
make different friends, and have cultural 

awareness. In short, being included in the 
Hayırlı Sabancı English Program added value 

to my life.

In what ways do you think the program 
contributed to your life and your career?

The main purpose of the program is to prepare us, the 
students for business life. For this purpose, in addition to 

English education, we also get different trainings and advice from 
experts in order to prepare for business life. Knowing that I have 
this advantage in addition to competence in English gives me self-
confidence. I think this self-confidence will make me stand out even 
more. I also believe that doing an internship at SANKO Holding, one of 
the corporate sponsors of the Şevket Sabancı First Chance Program, 
the first social investment program of Esas Sosyal, has been very 
productive for my career.
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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 
















