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

Genel Müdürü
Pegasus Airlines CEO

2021’E VEDA EDERKEN…
Değerli Misafirlerimiz,
2021 yılına veda etmemize sayılı günler kaldı. Pandemiyle mücadelemize; ulusal ve uluslararası 

otoritelerle iletişim halinde bulunarak, tüm gelişmeleri yakından takip ederek, her gün binlerce 

misafirimizi taşımanın verdiği sorumlulukla, ilk günkü hassasiyet ve titizliğimizle devam ettiğimizi 

bilmenizi isterim.

Pegasus Hava Yolları olarak, bütün zorlu koşullara rağmen, bu yıl da yeni proje ve yatırımlarımızı 

sürdürdük. Uçuş ağımıza yeni destinasyonlar ekledik. Antalya’dan Kişinev’e, Sabiha Gökçen’den 

Iğdır, Odessa, Batum, Oş, Çimkent, Kherson, St. Petersburg, Mahaçkale ve Tebriz’e seferlerimiz 

başladı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da filomuzu yeni nesil çevreci uçaklarla genişletmeye ve 

gençleştirmeye devam ettik. 2021 yılında 6 adet A320neo ve 1 adet A321neo model olmak üzere 7 adet 

yeni uçağımızı teslim aldık. 2021 yılını filomuzda 90 adet uçakla tamamlamayı planlıyoruz. 5,0 yaş 

ortalamasıyla Türkiye’nin en genç filosuna sahip olmaktan gurur duyuyoruz.

2021 yılında sabit getirili menkul kıymet piyasasına ilk kez giriş yaparak yurtiçinde 260 milyon 

TL’lik özel sektör tahvili ve yurtdışında 375 milyon dolarlık Eurobond ihraçlarını gerçekleştirdik. 

Gerçekleştirdiğimiz başarılı projelerle birçok ödüle layık görüldük. Airfinance Journal Ödülleri 

kapsamında “Yılın JOLCO Bazlı Finansal Kiralama Anlaşması” ve “Yılın Hava Yolu Hazine Ekibi” 

kategorilerinde, Uzakrota Seyahat Ödülleri kapsamında “Low Cost” kategorisinde, Bluesky Awards 

2021 Havacılık Ödülleri kapsamında “Yılın Dijital Havayolu” ve “Yılın Hava Yolu Kabin Ekibi” 

kategorilerinde layık görüldüğümüz ödüller bunlardan sadece birkaçı…

Pandemiyle birlikte önemi artan “minimum temasla seyahat” konusunda çalışmalarımız devam etti. 

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) geliştirdiği ve yurt dışı seyahatlerde gerekli sağlık 

belgelerinin dijital olarak saklamasına ve yönetmesine olanak tanıyan IATA Travel Pass uygulaması için 

sözleşme imzaladık. Bu uygulamayı Türkiye’de pilot olarak başlatan ilk hava yolu olmanın gururunu 

yaşadık. Ayrıca misafirlerimize kontuarda sıra beklemeden seyahat edebilme imkânı sunmak amacıyla 

geliştirdiğimiz Express Bagaj hizmetine yeni bir özellik ekledik. Misafirlerimizin temassız işlemlerini 

kendi mobil cihazları üzerinden gerçekleştirmelerine olanak sağlayan “Remote Kullanım” özelliğini, 

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pilot uygulama olarak başlattık.

Tüm operasyonlarımızı ve faaliyetlerimizi “sürdürülebilir çevre” anlayışıyla yönetmeye devam 

ettik. IATA’nın 77. Yıllık Genel Kurulu’nda kabul edilen “2050’ye kadar Net Sıfır Karbon Emisyonu” 

kararı doğrultusunda, dünyada bu taahhütte bulunan öncü hava yolu şirketleri arasında yer aldık. Bu 

imzayla; sektöre yönelik teknolojik gelişmelerin sağlayacağı imkânla, enerji sektörünün desteğiyle 

ve paydaşların koordinasyonuyla 2050 yılına kadar net sıfır karbon hedefini destekliyor ve taahhüt 

ediyoruz. Bu taahhütle beraber, şeffaflık ilkesi çerçevesinde, uçuşlarımızdan kaynaklanan emisyon 

göstergesini yatırımcı ilişkileri web sitesinde 2021 Ekim ayı raporuyla birlikte aylık bazda paylaşmaya 

başladık. Yapılan tüm bu çalışmaları, aynı zamanda Sürdürülebilirlik (ESG) alanındaki yönetişim 

stratejimizle paralel ve çıktılarına destek olacak şekilde planlanıyoruz.

Aşıyla birlikte oluşacak toplumsal bağışıklığı önemsediğimizi birçok kez dile getirdik. Ülkemizde 

hızlanan ve pandemiyle mücadelede kritik bir önem taşıyan aşılama çalışmalarına destek olmak 

amacıyla bir aşı seferberliği başlatarak “Hayat ‘Aşılı Güzel’” dedik. Kampanya kapsamında 

1.000 misafirimize yurt içi gidiş-dönüş uçak bileti hediye ettik. Ayrıca, Pegasus çalışanları da aşı 

programına dahil olarak çekilişlerle çeşitli hediyeler kazandı. Çalışanlarımızın aşılanma oranının 

%99,4’e ulaştığını gururla ifade etmek isterim.

Türkiye’nin dijital hava yolu olarak; güzel ülkemize, sektörümüze ve siz değerli misafirlerimize en 

iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz.

Yeni yılınız kutlu olsun
2021 yılına veda ederken, başta Pegasus Hava Yolları’ndaki değerli çalışma arkadaşlarım olmak üzere, 

sivil havacılık sektörüne emek veren tüm profesyonellerin 7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık Günü’nü 

kutlarım. 

2022 yılını sağlık, huzur, neşe, başarı, mutluluk dolu anlarla geçirebilmek temennisiyle…

Emniyetli, sağlıklı ve iyi uçuşlar dilerim.

AS WE BID FAREWELL TO 2021… 
Dear Guests,
Only a number of days remain before we bid farewell to 2021. I would like to reiterate that our fight 

against the pandemic continues in coordination with national and international authorities, whilst closely 

monitoring all the latest developments; in recognition of our responsibility for carrying thousands of guests 

every day, and with the care and diligence that we have adopted since the very first day. 

As Pegasus Airlines, we have continued our new projects and investments this year, despite all the 

challenging conditions. We have added new destinations to our flight network. Our new routes include one 

from Antalya to Kishinev; and from Sabiha Gökçen to Iğdır, Odesa, Batumi, Osh, Shymkent, Kherson, St. 

Petersburg, Makhachkala and Tabriz. As in previous years, we have continued to expand and renew our fleet 

with new generation, more environmentally friendly aircraft. We took delivery of seven new aircraft in 2021, 

consisting of six A320neos and one A321neo. We are planning to complete 2021 with a fleet of 90 aircraft. We 

are proud to have Turkey’s youngest fleet with an average age of 5.0 years.

We also entered the bond market for the first time via a corporate bond issue for local investors through 

which we raised 260 million TL, and a Eurobond issue for international investors through which we raised 

375 million dollars. We have received many awards in recognition of the success of our projects. Some of 

these include being awarded the “JOLCO-based Tax Lease Deal of the Year” and “Airline Treasury Team of 

the Year” at the Airfinance Journal Awards, being named a winner at the Uzakrota Travel Awards in the “Low 

Cost” category, as well as being awarded the “Digital Airline of the Year” and “Airline Cabin Crew of the Year” 

at the Bluesky Awards 2021, to name a few…

We have been continuing our work on “travelling with minimum contact”, a topic which has gained 

prominence during the pandemic. We signed an agreement for the IATA Travel Pass application developed 

by the International Air Transport Association (IATA), for the digital storage and management of health-

related documents required for international travel. We took pride in being the first airline in Turkey to trial 

this application. We have also added a new feature to our Express Baggage service, which we developed so 

that our guests can travel without queuing at the check-in desks. At Istanbul Sabiha Gökçen Airport, as a pilot 

scheme, we have launched the “Remote” feature, which allows our guests to perform contactless procedures 

using their own mobile devices.

We have continued to manage all our operations and activities under a “sustainable environment” approach. 

We have joined the world’s leading airlines in IATA’s resolution to achieve “Net Zero Carbon Emissions by 

2050” approved at The International Air Transport Association’s (IATA) 77th Annual General Meeting. With 

this pledge, we support and commit to the target of achieving net-zero carbon emissions by 2050 by utilising 

the opportunities provided to our sector through technological advances, with the support from the energy 

sector and in coordination with stakeholders. With this commitment, and under our transparency principle, 

we have begun to publish our carbon footprint on a monthly basis on the investor relations website, starting 

with the October 2021 report. We plan all these efforts in tandem with our governance strategy in the field of 

Sustainability (ESG - Environmental, Social, and Corporate) and to support its outputs.

We have voiced on many occasions how important vaccines are for the achievement of herd immunity. 

We expressed that “Life is ‘Good with Vaccines’” by launching a vaccination campaign in order to support 

the vaccination programme that has been accelerating in Turkey, and which has been critical in our fight 

against the pandemic. As part of this campaign, we gave away 1,000 domestic return flights to our guests.  Our 

Pegasus employees were also part of this vaccination campaign, winning an array of prizes in our prize draws.  

I am proud to say that 99.4% of our employees have now been vaccinated. 

As Turkey’s digital airline; we will continue to serve our beautiful country, our sector and you, our valued 

guests, in the best possible way.

Happy New Year
As we bid farewell to 2021, I would like to wish a happy International Civil Aviation Day this 7th of December 

to all the professionals who work so hard for the civil aviation sector, and in particular to my esteemed 

colleagues at Pegasus.

We wish you a 2022 filled with good health, peace, joy, success and happiness.

Wishing you a safe, healthy and pleasant flight.
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Trend hotwire
TRENDING TOPICS... WORTH SEEING...

COMBINATION OF WOOD AND OIL PAINTING

Karen Arakel, Bakir Ormanın Ruhu (The Spirit of Virgin Forest), 2008
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TREND / Hotwire

galerimiz.com

AN ARTIST’S STATE OF MIND

“İsimsiz”, “Untitled”, 2021

“İsimsiz”, “Untitled”, 2021



_ 
PEGASUS    13

TREND / Hotwire

ONLINE GUIDED TOURS

arter.org.tr 

“İmdat”, ”Help”, Candeğer Furtun, 2010 
Fotoğraf/Photography: Sena Nur Taştekne (Arter)
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TREND / Hotwire

galeri77.com

COMBINATION OF WOOD 
AND OIL PAINTING

Ibrahima Thiam, Mame Ndeuk Daour Mbaye, 2020

1
2

3

1- Hayatın Kederi (Life Grieving), 2018
2- Müjde (Annunciation), 2014

3- Köklerin Nefesi (The Breath of Roots), 2001
Karen Arakel
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SELF-QUESTIONING PAINTINGS

TREND / Hotwire
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“Bilinmeyen toprak II”, 
“Terra incognita II”, 

Rugül Serbest, 2020
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TREND / Hotwire

iksv.org

HITCHCOCK FANS OVER HERE!

1

2

4

6

3

5

7

1- Kapri Yıldızı / Under Capricorn (1949), 2- Ölüm Kararı / Rope (1948), 3- Kuşlar / The Birds 
(1963), 4- Arka Pencere / Rear Window (1954), 5- Ölüm Korkusu / Vertigo (1958), 6- Cinnet / 
Frenzy (1972), 7- Esrar Perdesi / Torn Curtain (1966).
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vam.ac.uk

SOURCE OF INSPIRATION: 
“ALICE IN WONDERLAND”

1- Christopher Wheeldon’ın Alice Harikalar Diyarında balesinde, Kupa Kraliçesi rolünde Zenaida 
Yanowsky, 2011. Dekor ve kostüm: Bob Crowley. The Royall Ballet. / Zenaida Yanowsky as The 
Red Queen in Christopher Wheeldon’s ballet Alice’s Adventures in Wonderland. The Royal Ballet. 
Sets and costumes by Bob Crowley. © ROH, Johan Persson, 2011. 
2- Alice Harikalar Diyarında, ilk baskı, John Tenniel imzalı illüstrasyon, 1866 / Illustration from 
first published edition of Alice’s Adventures in Wonderland, illustrated by John Tenniel, 1866 © 
Victoria and Albert Müzesi/Museum, Londra/London.
3- 2015 İlkbahar / Yaz, Vivienne Westwood “Gold Label” tasarımı. / Vivienne Westwood Gold 
Label, ensemble for Spring/Summer 2015 collection. UGO Camera.

1

2

3
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TREND / Hotwire

istanbulkitapcisi.com 

KENT ACTORS

Deniz Yüce Başarır ve Yıldız Kenter, 2001

Kâmran Yüce ve Yıldız Kenter, Çöl Faresi, 1968
Müşfik Kenter ve Yıldız Kenter, Salıncakta İki Kişi, 1969  
(Milliyet gazetesi arşivi)
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TREND / Hotwire

babasahne.com

BABA SAHNE OPENED ITS CURTAINS!

Don Kişot’um Ben / I Am Don Quixote

Kanlı Komedya / Bloody Comedy

Bir Baba Hamlet
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TREND / Hotwire

Kısaca sizi tanıyabilir miyiz?
1993’te Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 
Bölümü’nü bitirdim. Reklam sektöründe grafik tasarımcı ve illüstratör 
olarak çalıştım. 2000 yılında yine Marmara Üniversitesi’nin Atatürk 
Eğitim Fakültesi’nde pedagojik formasyon eğitimi aldım. Resim, exlibris 
ve özgün baskı çalışmalarımın yanı sıra İstanbul Anadolu Hisarı’ndaki 
atölyemde çocuk ve yetişkinlerle atölye çalışmaları yaptım. 2009-
2015 arasında Lokomotif Kültür Sanat Dernegi’nde genel sekreter 
olarak çalıştım. Bu dönemde ekip olarak sergiler, festivaller ve atölye 
çalışmaları düzenledik. 2010-2016 arasında DSM Etkinlik ajansıyla 
birlikte kurumsal alanda sanat etkinliği projelerine imza attık. 2016 
yazında iki çocuğumla beraber Londra’ya yerleştim. Halen Make Space 
Studios – Waterloo’daki atölyemde çalışmalarımı sürdürüyorum. 
365 Desen Projesi nasıl başladı?
Düzenli olarak her gün yapacağım bir sanat maratonunun hem bana 
hem de beni izleyenlere faydalı olabileceğini düşündüm. Bu düşünceyi, 
50. yaşımı topluma faydalı bir projeyle kutlamak fikriyle birleştirdim. 
Ortaya “365 Desen Projesi” çıktı. İlk başladığımda, pandeminin 
hepimizi evlerimize kapattığı, kaygı ve yalnızlık dolu günlerdi. Ben de 
herkesin çizebileceği, gözleme dayalı basit objeler çizerek başladım. 
İzleyicilerimi cesaretlendirip bana katılmaya davet ettim. Ben her 
gün çizip paylaştıkça bana katılıp kendi desenlerini proje sayfamda 
paylaşanlar arttı. Zamanla izleyiciler kendileri de yapabildiklerini 
görünce ben de desenlerimi kendi sanat tarzımla yapmaya devam 
ettim. Her gün çizdiklerimi “ekg_365drawings” başlığıyla Instagram’da 
ve Facebook’ta kişisel sayfalarımda paylaştım. Paylaşırken de alt 
mesaj olarak o günkü ilham kaynağımı, hangi tekniği kullandığımı ve 
neler düşünerek çizdiğimi anlattım. Çevre parklardaki yürüyüşlerim, 
çalışırken dinlediğim podcastler ve sesli kitaplar seçtiğim konuları 
etkiledi. İlgi alanım kişisel gelişim, göç, entegrasyon, küreselleşme ve 

Bugüne kadar uluslararası platformda yüzün üstünde karma 
sergi ve fuarda yer alan Esra Kizir Gökçen’in işlerinde en çok göze 
çarpan temalar arasında göç, küreselleşme ve kişisel gelişim 
konuları yer alıyor.

THE HE ALING P OWER OF ART
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TREND / Hotwire

spiritüel konular olduğu için desenlerimin pek çoğu, evren-farkındalık-
doğa üçgeni içinde şekillendi. 
Gelecek için planlarınız var mı? 
Projede yer alan desenlerin tamamını ve çizerken yazdığım satırları 
içeren bir kitap hazırlıyorum. Kitapta birkaç farklı sanat insanının projem 
hakkındaki görüşleri de yer alacak. Desenlerimin bazılarının sınırlı 
sayıda sanatçı baskılarının yer alacağı bir sergi planladım. Ayrıca bu 
sergide gösterilmek üzere 365 Desen maratonunda, desenlerini benim 
hashtag’lerimle paylaşan takipçilerimin çalışmalarının da bulunacağı bir 
video hazırlıyorum.

Küratör Renee Rilexie: “365 Desen Projesi, Esra’nın yaratıcı sürece kendini 
adayışına, enerjisine ve ruhuna ön sıradan bakan heyecan verici bir proje… 
Sanatçının, baştan sona özgürce paylaştığı samimi duygularını, sanatsal 
ve kişisel gelişimini ve doğa ile bağlantısını ortaya koyan bir yıllık yolculuk 
diye tanımlamak daha yerinde olur. Çoğu sanatçının sessiz yaratım 
sürecinin ardından açıklama yapacağı çapta bir proje için  Esra tam tersini 
yaparak cesurca eleştirilere açık sosyal medya ortamında, bir yıl boyunca 
her gün desenleriyle izleyicileri günlük yaşamına davet etti. 365 Gün Projesi 
zihin ve gözler için bir şölen. Sanatçı, sergi ve kitap ile bu yolculuğu fiziksel 
olarak da izleyiciye  sunuyor.” 

Can we get to know you briefly?
I graduated from Marmara University Fine 
Arts Faculty Graphics Department in 1993. I 
worked as a graphic designer and illustrator 
in the advertising industry. In 2000, I received 
pedagogical formation training at the Atatürk 
Education Faculty of Marmara University. In 
addition to my painting, exlibris and printmaking 
works, I did workshops with children and adults in 
my workshop in Anadolu Hisarı, Istanbul. Between 
2009 and 2015, I worked as the general secretary 
at the Lokomotif Culture and Art Association. 
During this period, we organised exhibitions, 
festivals and workshops as a team. Between 2010 and 2016, we carried 
out art event projects in the corporate field together with the DSM Event 
agency. In the summer of 2016, I moved to London with my two children. I still 
continue my work in my workshop in Make Space Studios – Waterloo.
How did the 365 Drawings Challenge Project start?
I thought that an art marathon that I would do every day on a regular basis 
would be beneficial for both me and the audience. I combined this idea with 
the idea of celebrating my 50th birthday with a project that would benefit the 
society and “365 Drawings Challenge” emerged. When I first started, it was a 
day of anxiety and loneliness when the pandemic locked us all in our homes. 
So I started by drawing simple observational objects that anyone can draw. I 
encouraged my audience and invited them to join me. As I drew and shared 
every day, the number of people who joined me and shared their drawings 
on my project page increased. Over time, when the audience saw that they 
could do it themselves, I continued to make my drawings in my own art style. 
I shared what I draw every day on my personal pages on Instagram and 
Facebook with the title “ekg_365drawings”. While sharing, as a sub-message, 
I explained my inspiration for that day, what technique I used and what I was 
thinking about drawing. My walks in the surrounding parks, the podcasts 
and audiobooks I listened to while working influenced the topics I chose. 
Since my areas of interest are personal development, migration, integration, 
globalisation and spiritual issues, most of my designs are shaped within the 
universe-awareness-nature triangle.
Do you have plans for the future? 
I am preparing a book that includes all the designs in the project and the 
lines I wrote while drawing. The book will also include the opinions of several 
different art people about my project. I have planned an exhibition which will 
display limited edition  prints of some of my drawings. I am also preparing a 
video in which the drawings of my followers who shared their drawings with 
my hashtag during the 365 Drawings Challenge will be featured.

Curator Renee Rilexie: The 365 Drawings Challenge is an exciting project 
that takes Esra’s dedication to the creative process, her energy and her 
spirit to the frontline… It would be more appropriate to define it as a year-
long journey that reveals the artist’s freely shared sincere feelings, her 
artistic and personal development, and her connection with nature. Instead 
of making a statement for a project of such a scale, like most artists would, 
after the silent creation process, she did the opposite and invited the 
viewers to her daily life with her drawings every day for a year, over social 
media which is open to bold criticism. The 365 Drawings Challenge is a 
feast for the mind and eyes. The artist presents this journey to the viewers 
physically with the exhibition and the book.”

Migration, globalisation and personal development are among 
the most striking themes in Esra Kizir Gökçen’s works, who has 
participated in more than one hundred group exhibitions and fairs on 
the international platform to date.
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MEMORIES OF HOLLYWOOD

epsilonyayinevi.com

Bütün fanatizmleri, inançları, dinsel ve politik 
imanları yerdiği soluk kesen üslubuyla öne 

çıkan E. M. Cioran’ın deneme türündeki yeni 
kitabı “Avare Düşünceler” Sel Yayıncılık’tan 

çıktı. Cioran felsefeyi “nafileliğinin algısı” olarak 
ortaya koyuyor. Son kitabında, ölüm, çöküş, 
nafilelik, ıstırap, öznel varoluş üzerine kafa 

yoran yazar; maddi, manevi, tarihsel çürümeden 
bahsediyor. “Avare Düşünceler”de kalemini 

“Baudelairevari” bir koyuluğa doğru akıtarak 
intihar motifini öne çıkaran Cioran, insanlığı 
katiller ile intihar edenler olmak üzere ikiye 

ayırıyor. İntiharın varoluşun işkencesinde değerli 
bir kurtuluş kaynağına dönüştüğü satırlar ise, 
kendini hiçliğe daha iyi teslim etmek için her 

türlü inançtan kurtulan “şeylerin dışındaki 
insan” olarak yazarın istisnai bir otoportresiyle 

tamamlanıyor.
selyayincilik.com

Some Ideas
Written in essay form, “Divagations’’, the new 
book of E. M. Cioran, who stands out with the 
breathtaking style in which he denigrates all 

sorts of fanaticism, beliefs, religious and political 
ideas, is published by Sel Publishing. Cioran 

presents philosophy as “the perception of its 
futility”. In his last book, the author reflects on 

death, debacle, futility, suffering, subjective 
existence and speaks of material, spiritual, 

and historical decay. Emphasising the motif of 
suicide by discharging pen a “Baudelaire”-like 

darkness in Divagations, Cioran divides humanity 
into two: murderers and those who commit 
suicide. The lines, in which suicide turns into 

a valuable source of salvation in the torture of 
existence, are completed with an exceptional 

self-portrait of the author as “the person, 
excluding things” who got rid of all kinds of 

beliefs in order to better surrender himself to 
nothingness.
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THE MAGICAL WORLD OF PLANTS

epsilonyayinevi.com

Regresyon Terapisi Uzmanı Pınar Boylu 
Gogulan’ın kaleminden “Lacivert”, “Mor” ve 

“Siyah” kitaplarının devamı niteliğindeki “Lâl” 
Libros Yayınları’ndan çıktı. Oğlu Can Leo’nun 

doğumu sırasında yaşadığı ölüme yakın 
deneyimin ardından kendi kişisel gelişim 

yolculuğuna çıkan Pınar Boylu Gogulan bu kez 
ilişkiler sanatını önümüze seriyor.

“Yana yana, düşe kalka, kör topal yuvarlanıp 
gidiyoruz hayatın içinde. Elimizde ateşten 

bir top olmuş ‘ilişkiler’... Yandıkça topu 
yanımızdakine fırlatıyoruz. Saygının yitirildiği 

diyarlara aşk ve sevda köyü kurmaya çalışıyoruz. 
Kendi hakikatimize körleşiyoruz, kalbimize 

batan dikenlere nasırlaşıyor, almadan 
vermenin, vermeden almanın karanlığında 

uçuruma doğru ilerliyoruz. İlişkilerimiz üzerine 
kurulan hayatlarımızda suçluluk duygusu, 

acizlik, eksiklik, yetersizlik, değersizlik, kibir, 
kanaatsizlik, öfke, kin, gurur, kıskançlık ve daha 

nice zehirli duygu kol geziyor. ‘Aşk, aşk’ diye aşka 
eziyet ediyor, aşkın itibarını yerle bir ediyoruz.”

The Art of the Inner Journey
“Lâl”, a continuation of the books “Lacivert” 

(Navy Blue), “Mor” (Puple) and “Siyah” (Black) 
by Regression Therapy Specialist Pınar Boylu 
Gogulan, was published by Libros Publishing. 
Pınar Boylu Gogulan, who embarked on her 

own personal development journey after the 
near-death experience she had during the birth 
of her son, Can Leo, this time reveals the art of 

relationships.
“Side by side, stumbling, we are rolling blindly in 

life. ‘Relationships’ are a ball of fire in our hands... 
As it burns, we throw the ball to the one next to 

us. We are trying to establish a village of love and 
affection upon lands where respect has been 

lost. We are blinded to our own truth, we become 
calloused by the thorns that prick our hearts, 

we move towards the abyss in the darkness of 
giving without taking and taking without giving. 
In our lives, which are built on our relationships, 
feelings of guilt, helplessness, lack, inadequacy, 
worthlessness, arrogance, inconsistency, anger, 

grudge, pride, jealousy and many other toxic 
emotions run rampant. We torment love by 

yacking up ‘love, love’ and destroy its dignity.”

_ PEGASUS    23
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ECCENTRIC FAIRYTALES

cancocuk.com
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WHICH ONE IS YOUR CIT Y?

“Roma, hem operanın beşiği olması hem mutfağı hem de 
sıcak insanlarıyla beni cezbediyor. Akdeniz ülkesi olması, 
coğrafyası, tarihi ve kültür sanat hayatıyla beni en çok 
kendine çeken şehirlerin başında geliyor.”

“Rome is not only the cradle of opera, but it also attracts 
me with its cuisine and warm people. It is one of the 
cities that attracts me the most for not only being in a 
Mediterranean country but also with its geography, history 
and culture and art life.”

[ B A R B A R O S  B Ü Y Ü K A K K A N  –  R O M A ]

“Yaşam, tarih, sanat ve gastronominin çok güzel 
harmanlandığı bir şehir. Doğrusu attığınız her adım, 
yürümek bile size ilham veriyor. Tavsiye edeceğim noktalar 
öncelikle tüm müze ve katedraller olur. Gittiğim her ülkenin 
özellikle tarihi güzellikleriyle ilgileniyorum. Seyahatlarimdeki 
en unutulmaz anlar o ülkenin tarihinde yer etmiş yapıları 
görmek, mutfağı ile tanışmak ve şehrin içinde kaybolmak.”

“It is a city where life, history, art and gastronomy blend 
very well. In fact, every step you take, even walking inspires 
you. The places I would recommend would be all museums 
and cathedrals. I am particularly interested in the historical 
beauties of every country I visit. The most unforgettable 
moments of my journeys are seeing the structures that 
have a place in the history of that country, getting to know 
the city’s cuisine and getting lost in it.”
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Öncelikle bal kabağının üzerini bıçak 
yardımı ile kesin. İçini bıçak veya 
salatalık oyacağı ile tıraşlayıp boşaltın. 
Kenarlarında ve tabanında bal 
kabağından duvar olacak şekilde 
bırakın. 

İç malzemesi için ince 
doğranmış kuru soğanları 
tencereye alın. Üzerine 
zeytinyağı ekleyin. Kısık ateşte 
yumuşayana kadar iyice kavurun. 
Pirinçleri yıkayıp kavurduğunuz 
soğanların üzerine ekleyin. 1-2 dakika 
daha kavurun. Üzerine yarım çay bardağı 
kaynar su ekleyin. Pirinçler suyunu 
çekince ikiye kesilmiş vişneleri ekleyin. 

Salçaları, ince kıyılmış sarımsakları 
ve baharatını ekleyip karıştırın. 
Ilınınca kıyılmış yeşillikleri ilave 
edin. Bütün iç malzemeyi 
bir araya getirip karıştırın. 
Yaprakların sap kısımlarını 
ayıklayıp iç malzemesi 
paylaştırarak sarın. Sardığınız 
sarmaları aralarda boşluk olmayacak 
şekilde bitişik olarak fotoğrafta 
gördüğünüz gibi içini boşalttığınız bal 
kabağına yerleştirerek doldurun. 

Sosu, içi bir kâseye domates salçasını, 
tuzu, sumak ekşisini ve zeytinyağını ilave 
ederek karıştırın. 

Sarmaların üzerine hazırladığınız sosu 
gezdirin. Vişneleri de serpin. 

Bal kabağının içine sarmaların seviyesine 
gelecek ama geçmeyecek kadar kaynar 
su ekleyin. Üzerini yağlı kağıtla kapatıp 
ısıya dayanıklı bir iple etrafını sarın ki 
fırında pişerken yağlı kağıt hareket edip 
yanmasın. Bu şekilde 200 dereceye ayarlı 
fırında, bir buçuk saat pişirin. 

First, cut the top of the pumpkin with 
the help of a knife. Shave and empty the 
inside with a knife or swivel peeler. Leave 
it so it has a wall of pumpkin on the sides 

and bottom.

For the filling, put the finely 
chopped onions in the pot. Add 
olive oil to it. Sauté on low heat 
until they turn soft. Wash the 

rice and add it to the onions you 
have sautéed. Sauté for another 1-2 

minutes. Add half a cup of boiling water 
to it. When the rice soaks up the water, 
add the cherries you have cut in half.

Add the tomato paste, finely chopped 
garlic and seasoning into the mix. Take 

it off the stove. Add the chopped 
greens when it’s lukewarm. 

Combine all ingredients of the 
stuffing and mix them. First 
remove the stalk of the grape 

leaves and then place the stuffing 
on them and wrap them. Place the 

stuffed vine leaves into the pumpkin 
you have emptied, as you can see in the 
photo, with no gaps in between them.

For the sauce, place the tomato paste, 
salt, sumac extract and olive oil in a bowl 
and mix them. 

Drizzle the sauce you have prepared over 
the stuffed grape leaves in the pumpkin. 
Also sprinkle the cherries on top. 

Add hot water into the pumpkin to the 
level of the stuffed grape leaves but not 
to surpass them. Cover it with baking 
paper and wrap it with a heat-resistant 
rope so that the greaseproof paper does 
not move and burn while it is roasted in 
the oven. Roast it in the oven set to 200 
degrees Celcius for one and a half hours.

Malzemeler
4 soğan, ince doğranmış, 1 su bardağı zeytinyağı, 3 su bardağı pirinç,  
1 su bardağı vişne (dondurulmuş), 1 yemek kaşığı biber salçası,  
1 yemek kaşığı domates salçası, Yarım demet maydanoz (ince kıyılmış), 
Yarım demet nane (ince kıyılmış), 4-5 diş sarımsak, 1’er tatlı kaşığı pul 
biber, kuru nane, karabiber, 1 çay kaşığı tarçın, Asma yaprağı (akşamdan 
ıslatılacak), 1 adet bal kabağı (yaklaşık 5-6 kiloluk)

Sumaklı ve vişneli sosu için: 
1 tatlı kaşığı domates salçası, 4-5 kaşık zeytinyağı, 1 yemek kaşığı sumak 
ekşisi, 1 çay bardağı vişne (dondurulmuş) 

Ingredients
4 onions, finely chopped , 1 cup olive oil, 3 cups rice, 1 cup cherries 
(frozen), 1 tbsp red pepper paste, 1 tbsp tomato paste, ½ bunch parsley 
(finely chopped), ½ bunch fresh mint (finely chopped), 4-5 diş cloves 
garlic, 1 tbsp each red pepper flakes, dried mint, black pepper,  
1 tbsp cinnamon, Grape leaves (to be soaked overnight), 1 pumpkin 
(about 5-6 kg) 

Sauce with sumac and cherries: 
1 tbsp tomato paste, 4-5 tbsp olive oil, 1 tbsp sumac extract, ½ cup of 
cherries (frozen) 

STUFFED GRAPE LEAVES WITH  
CHERRIES ROASTED IN A PUMPKIN
Inci Bak, a food stylist and recipe consultant who provides consultancy on 
concept and production for commercials and food magazines, shared with us 
the recipe for stuffed grape leaves with cherries roasted in a pumpkin, one of 
the seasonal culinary delights.

TREND / Hotwire
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[ S İ M G E  S E L Ç U K ]

“MY WISH IS TO ACT IN A ROLE THAT THROWS ME A CURVEBALL”

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: ZEYNEP KUN

Şu sıralarda “Kardeşlerim” dizisiyle gündemdesiniz. Buradaki rolünüzü 
kısaca anlatabilir misiniz?

Bu karakterin sizinle özdeşleştirdiğiniz huyları var mı?

Peki tam tersi hiç oluyor mu? Kendinizle bağdaştırdığınız,  rolden 
çıkamadığınız, kendi hayatınıza da fikirlerini uyarladığınız bir karaktere 
hiç denk geldiniz mi? 

You are currently the talk of town with the TV series “My Brothers”. 
Could you briefly describe your role here?

Does this character have any traits that you identify with?

So does the opposite ever happen? Have you ever come across a 
character that you associate with yourself, can’t get out of the role, and 
whose ideas you adapt to your own life?

PORTRE / Portrait
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You are a graduate of Bilkent University Faculty of Music 
and Performing Arts. Based on your experience, is talent 
alone enough or does education contribute greatly to 
acting?

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü 
mezunusunuz. Deneyimlerinize dayanırsanız, sadece 
yetenek yeterli mi yoksa eğitimin de oyunculuğa büyük 
katkısı oluyor mu? 
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Yedi yaşından beri bu meslektesiniz. Yaklaşık 20 yıla 
yayılan sayısız dublaj ve 30’un üzerinde dizi oyunculuğu 
deneyiminiz var. Türkiye’deki setleri, yapımlarda gelinen 
noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Peki bu yoğun tempo arasında şimdi kendinize zaman 
ayırabiliyor musunuz? Size özel kaçamaklarınızı 
öğrenebilir miyiz?

You have been in this profession since you were seven 
years old. You have countless dubbing and acting 
experiences in more than 30 TV series spanning nearly 
20 years. What do you make of the sets in Turkey and the 
point we reached in productions?

So, can you spare time for yourself at this intense pace? 
Can we learn about your special getaways?
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“Birçok rolü 

makineyi 
sürekli 

böylece her 

Ne kadar çok 

o kadar çok 
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Bunca yıl sahne tozu yutmuş bir oyuncu olarak 
Türkiye’de tiyatronun geldiği noktayı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Peki bu durumu değiştrimek mümkün mü? Sizce neler 
yapılabilir?

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

Kabul edip veya reddedip sonrasında pişman 
olduğunuz roller oldu mu?

Kâğıt üzerinde  müthiş senaryo deyip de çekildikten 
sonra hayal kırıklığına dönüşen işler de olabiliyor 
demek ki…

As an actress who has swallowed the stage dust all 
these years, what do you think of where theatre is at in 
Turkey?

So is it possible to change this situation? What do you 
think can be done?

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

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

So there are those, which seem to be great screenplays 
on paper, but turn into a disappointment after filming…
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İmkânınız olsaydı hangi yönetmenin hangi filminde 
oynamak isterdiniz?

Sık sık seyahat eder misiniz?

Sizi şimdiye kadar en çok etkileyen yer neresiydi? 
Okuyucularımıza tavsiye edeceğiniz, unutamadığınız 
bir tatilinizi bizimle paylaşabilir misiniz?

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

Do you travel often?

What place has impressed you the most so far? Could 
you share with us an unforgettable holiday destination 
that you would recommend to our readers?

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

A CITY OF CULTURE AND NATURE: BERLIN
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Kültür ve 

 YAZI / TEXT:  TÜRKAN DOĞAN

A CITY OF CULTURE 
AND NATURE:  
BERLIN

SEYAHAT /  Travel
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
BERLİN’e, haftanın HER günü her şey dâhil 
34,99 EURO’dan başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to BERLIN from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights; 
all-inclusive prices start at 34,99 EURO.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan BERLİN’e,
vergi ve ek ücretler hariç 
5000 BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

You can fly to BERLIN from 
İstanbul Sabiha Gökçen Airport 
by using 5000 BOLPOINTS, 
excluding taxes and charges.

5000 
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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Görkemli Katedral Majestic Cathedral 



40 PEGASUS _
 

SEYAHAT /  Travel

Berlin, yeme-içme 
konusunda oldukça 

kozmopolit bir başkent. 
Patatesli köfte yemeği 
“königsberger klopse”, 

baharatlı sosis “currywurst”, 
sosisli sandviç “frankfurter” 
ile şnitzel ve ekşi kremayla 

yapılan çeşit çeşit et yemeği, 
patatesin her türlüsü ve 

leziz çorbalar… Berlin 
mutfağını sevmek için çok 
fazla nedeniniz var. Pasta 
ve ekmek konusunda da 

nam salan ülkede, tatlı çörek 
“pfannkuchen” ile Alman 

usulü krep “eierkuchen”ı da 
deneyebilirsiniz. 

*Five Elephant: Berlin’in ünlü 
üçüncü dalga kahvecilerinden 

biri olan mekân, kentin yeni 
nesil buluşma noktalarından. 
(Reichenberger Strasse 101)

fiveelephant.com

*Daheim: Mönüsü ağırlıkla et 
olan mekânda, yerel Alman 

lezzetlerini tadabilirsiniz. 
(Neumannstraße 136) 

willkommen-daheim.de

*Augustiner am 
Gendarmenmarkt: 

Mitte’nin merkezinde, 
Bavyera mutfağının tatlarını 
sunan Augustiner, özellikle 

Viyana usulü şinitzeli ve 
sosis çeşitleriyle ünlü. 
(Charlottenstraße 55)

augustiner-braeu-berlin.de

Berlin’s Culinary 
Delights 

Berlin is a very cosmopolitan 
capital in terms of food and 
beverage. Potato meatballs 
“königsberger klopse”, spicy 

sausage “currywurst”, hot 
dog “frankfurter”, various 

meat dishes made with 
schnitzel and sour cream, 
all kinds of potatoes and 

delicious soups… There are 
many reasons to love Berlin 

cuisine. You can also try 
“pfannkuchen”, a sort of a 
cookie, and German-style 
pancake “eierkuchen” in 
the country, which is also 

famous for pastry and bread.

*Five Elephant: One of 
Berlin’s famous third wave 

coffee shops, the café 
is one of the city’s new 

generation meeting points. 
(Reichenberger Strasse 101)

fiveelephant.com

*Daheim: You can try the 
German culinary delights 

in the restaurant that 
serves mostly meat dishes. 

(Neumannstraße 136) 
willkommen-daheim.de

*Augustiner am 
Gendarmenmarkt: Offering 
flavors of Bavarian cuisine 

in the centre of Mitte, 
Augustiner is especially 
famous for its Viennese 
schnitzel and sausages 
(Charlottenstraße 55)

augustiner-braeu-berlin.de
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Different Routes

Almanya’nın arkeolojiye 
verdiği değeri Müzeler 

Adası’nda görmek mümkün. 
1830 ile 1930 yılları arasında 
Altes Müzesi, Neues Müzesi, 
Alte Ulusal Galerisi, Bergama 
Müzesi ve Bode Müzesi’nden 

oluşan beş müzelik bir 
komplekse dönüşen 
Müzeler Adası, dünya 

medeniyetlerinin 6 bin yılının 
değerli bir özeti. 

Journey to 
the History of 

Civilisation
It is possible to see the 

value Germany attaches to 
archeology on the Museum 
Island. The Museum Island, 
which was transformed into 

a five-museum complex 
between 1830 and 1930, 

consisting of the Altes 
Museum, Neues Museum, 

Alte National Gallery, 
Pergamon Museum and 

Bode Museum, is a valuable 
summary of the 6,000 years 

of world civilisations.



42 PEGASUS _

SEYAHAT /  Travel

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
KAYSERİ’ye, haftanın HER günü her şey dâhil 
224,99 TL’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to KAYSERİ from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights; all-
inclusive prices start at 224,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan KAYSERİ’ye,
vergi ve ek ücretler hariç 
5000 BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

You can fly to KAYSERİ from 
İstanbul Sabiha Gökçen Airport 
by using 5000 BOLPOINTS, 
excluding taxes and charges.

5000 
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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Kümbetler 

 YAZI / TEXT:  MÜJDE IŞIL

THE LAND OF 
ROTUNDAS: 
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as mausoleums in Seljuk 
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Mimar Sinan’ın memleketi 
olarak da bilinen Ağırnas, 
dünyaca ünlü bir yeraltı 

şehrine ev sahipliği 
yapıyor. Zaman içinde alanı 

genişletilerek 1. ile 13. 
yüzyıllar arasında aktif olarak 
kullanıldığı belirlenen Ağırnas 

Yeraltı Şehri’ni gezmek, 
zamanda yolculuk yapmak 

gibi bir deneyim.

Also known as the 
hometown of Mimar 

Sinan, Ağırnas is home to a 
world-famous underground 

city. Visiting Ağırnas 
Underground City, which was 

determined to be actively 
used between the 1st and 

13th centuries by expanding 
its area over time, is an 

experience that resembles 
traveling in time.
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
BELGRAD’a, haftanın DÖRT günü her şey dâhil 
44,99 EURO’dan başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to BELGRADE from İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport with Pegasus’ FOUR days a week flights; 
all-inclusive prices start at 44,99 EURO.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan BELGRAD’a,
vergi ve ek ücretler hariç 
5000 BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

You can fly to BELGRADE
from İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport by using 5000 
BOLPOINTS, excluding taxes 
and charges.

5000 
BOLPUAN
BOLPOINTS

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

Kalemegdan

BELGRAD
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Belgrad, 1,5 milyona yaklaşan 
nüfusuyla Sırbistan’ın sadece 
başkenti değil, aynı zamanda 

ekonomik ve kültürel merkezi.

With a population of nearly 
1.5 million, Belgrade is not only the 

capital city of Serbia, but also its 
economic and cultural center.

THE CONFLUENCE OF RIVER DANUBE AND SAVA: BELGRADE 
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lifestyle
TIPS FOR A BETTER LIVING

WE ARE ON THE VERGE OF A CLIMATE CRISES!
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statüsüne yükseldi. Bunun nedeni 

Turkey’s performance in the 
climate policy category has 

a party to the Paris Agreement 
and announced a net-zero 
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fastest and most realistic step 
required for Turkey to reach 
its net zero carbon target for 

of global greenhouse gas 
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Kömürün Ötesinde Avrupa (Europe Beyond Coal) Kampanyacısı Duygu Kutluay: 
“Küresel sıcaklık artışını 1,5 derece ile sınırlandırmak için yapılması gereken en 
etkili ve kolay adım kömürden vazgeçmek. Avrupa’da son beş yıl içinde 20 ülke 
kömürden çıkmayı taahhüt etti. Türkiye’de iklim değişikliğine sebep olan sera 

gazlarını salanlara senelerce destek verildi, oysa kirletmenin bedeli kirletenlere 
ödetilirse, kömürden çıkmak kaçınılmaz. Türkiye için kömürden vazgeçmek, 
hem kömürün hava kirliliği, iklim ve sağlık etkilerinin önüne geçecek hem de 

zengin yenilenebilir enerji kaynakları sayesinde gerçekleşecek enerji dönüşümü; 
istihdam, teknoloji, enerji bağımsızlığı ve yeni finansman kaynakları açısından 

faydalar sağlayacak.”

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Genel Müdürü Aslı Pasinli: 
“Türkiye’de kömürden elektrik üretimi iklim değişikliğiyle mücadelemizin önünde 

büyük bir engel olmasının yanında doğa, halk sağlığı ve kamu bütçesi üzerinde 
de ciddi bir yük oluşturuyor. Karbon nötr, iklime dirençli ve kimsenin geride 

bırakılmadığı bir gelecek için yeşil yatırımların desteklendiği, kömür başta olmak 
üzere kirli teknolojilerin terk edildiği yeni bir ekonomik yaklaşıma ihtiyaç var.”

Avrupa İklim Eylem Ağı (CAN EUROPE) Türkiye İklim ve Enerji Politikaları 
Koordinatörü Özlem Katısöz: “Küresel iklim gündemi, yeni santral kurulum 
maliyetleri, kömüre finansmanın durması gibi gelişmelerle kömürü geride 
bırakmak ve yenilenebilir kaynaklara hızlı bir geçiş kaçınılmaz hale geliyor. 

Kömürün elektrik sisteminden temizlenmesi teknik ve finansal olarak mümkün. 
Bu noktada en kritik olan; bu geçişin toplumsal boyutunu en baştan planlamak 

ve kömür bölgelerinde çalışanlar ile yaşayanların insana yaraşır iş, toplumun tüm 
kesimlerini kapsayan istihdam, yeşil kalkınma gibi dönüşümün fırsatlarından 

yararlanmalarını sağlamak için yerel kalkınma ve istihdam politikalarını 
tasarlamak.” 

Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği (SEFiA) Direktörü 
Bengisu Özenç: “Paris Anlaşması’nın onaylanması ile birlikte açıklanan 2053 
net-sıfır hedefi Türkiye’nin artık iddialı bir emisyon azaltım stratejisini ortaya 
koymasını gerektiriyor. Bu stratejinin en önemli parçasını ise kömürden çıkış 

oluşturuyor. Bu adım aynı zamanda, küresel iklim hedefleri doğrultusunda 
değişen rekabet koşulları altında Türkiye’nin ticaret partnerleri karşısındaki 

konumunu korumasına ve hatta geliştirmesine de katkı sağlayacak. Bu adımın 
atılmasında geç kalınması ise ekonominin tümüne yayılacak bir atıl varlık riskini 

de beraberinde getirecek.” 

Greenpeace Akdeniz  İklim ve Enerji Proje Sorumlusu Onur Akgül: “Kömürden 
çıkış sürecinde, kömürün sebep olduğu kirlilikle zenginleşenlerin de sorumluluk 

üstlenmesi büyük önem taşıyor. İklim krizinin yarattığı ekolojik, ekonomik ve 
toplumsal sorunlara karşı, ‘kirleten öder’ ilkesini gözetmek, atılabilecek en 

doğru adım. Kömürden yenilenebilire doğru adaletli ve planlı geçişi bir an önce 
başlatmanın sorumluluğu ise karar vericilerde. İklim krizine karşı tarihi bir 

noktada olduğumuzun anlaşılması çok önemli.”

Duygu Kutluay, Campaigner for Europe Beyond Coal: “The most effective and 
easy step to limit the global temperature increase to 1.5 degrees is to give up coal. 
In Europe, 20 countries have committed to phase out coal over the past five years. 
Those who emit greenhouse gases that cause climate change in Turkey have been 

supported for years, but if the polluters pay the price of pollution, it is inevitable 
to eliminate coal. For Turkey, giving up coal is an energy transformation that will 

both prevent air pollution, its negative effects on climate and health, and will take 
place thanks to rich renewable energy sources. It will provide benefits in terms of 

employment, technology, energy independence and new sources of finance.”

Aslı Pasinli, General Manager of WWF-Turkey (World Wildlife Fund): “In Turkey, 
electricity generation from coal is not only a major obstacle to our fight against 

climate change, but also poses a serious burden on nature, public health and 
the public budget. For a carbon neutral, climate resistant future where no one is 
left behind, a new economic approach is needed, in which green investments are 

supported and dirty technologies, especially coal, are abandoned.”

Özlem Katsöz, Turkey Climate and Energy Policy Coordinator of the European 
Climate Action Network (CAN EUROPE): “With developments such as the 

global climate agenda, new power plant installation costs, and the cessation 
of financing for coal, abandoning coal and a rapid transition to renewable 
resources become inevitable. Cleaning coal from the electrical system is 

technically and financially feasible. At this point, the most critical thing is to 
plan the social dimension of this transition from the beginning and to design 

local development and employment policies to ensure that those working 
and living in coal regions benefit from the opportunities brought about by this 
transformation such as decent work, employment for all segments of society, 

and green development.” 

Bengisu Özenç, Director of the Sustainable Economics and Finance Research 
Association (SEFiA): “The net-zero target of 2053, announced with the ratification 
of the Paris Agreement, now requires Turkey to put forward an ambitious emission 
reduction strategy. The most important part of this strategy is the exit from coal. 

This step will also contribute to Turkey’s preservation and even improvement of its 
position vis-à-vis its trade partners under changing competitive conditions in line 
with global climate targets. Delay in taking this step will bring along the risk of an 

inactive asset that will spread to the entire economy.” 

Onur Akgül, Greenpeace Mediterranean Climate and Energy Project Manager: “It 
is of great importance that those who are enriched by the pollution caused by coal 
take responsibility during the coal phase-out process. Observing the principle of 

‘polluter pays’ is the best step to take against the ecological, economic and social 
problems created by the climate crisis. It is the decision makers’ responsibility to 
initiate a fair and planned transition from coal to renewables as soon as possible. 
It is very important to understand that we are at a historical crossroad against the 

climate crisis.”
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ARALIK için burcunuz diyor ki...
Your horoscope for DECEMBER says that...

4 Aralık Güneş tutulması maddi konularda 
her zamankinden daha geliştirici ve harekete 
geçirici bir etki yapacak. Girişim yapmak, 
kaynak yaratmak, kaynağı değiştirmek 
isteğinde olacaksınız. Bu bir istekten ziyade 
mecburiyet ile de tetiklenebilir. Her durumda 
ayın tamamı finansal açıdan bütçe hesabını, 
gelir gider dengesini iyi yaratmanız gerektiğini 
işaret ediyor. Ayın ikinci yarısı fikir ayrılıkları ve 
karar mekanizmalarında yavaşlama sebebiyle 
de dikkat gerektiriyor.

The solar eclipse on December 4th will have 
a more improving and stimulating effect on 
financial matters than ever before. You will 
want to venture out, create a new resource or 
change the source. It can also be triggered by 
compulsion rather than a desire. In any case, 
the whole month indicates that we need to 
create a good budget account and income-
expense balance financially. The second half of 
the month also requires attention 
due to differences of opinion 
and slowdown in decision 
mechanisms.

AKREP I SCORPIO

4 Aralık Güneş tutulması 
hayatı paylaştığınız, iş birliği 
yaptığınız kişilerle olan gelişmeleri tetikleyecek. 
Evlilik ile ilgili kararlar alınabilir. Bir ortaklığın 
tohumu atılabilir. Uzun vadeli olmasını 
beklediğiniz bir anlaşma yapılabilir. Eşinizin 
hayatında sizi de etkileyecek yeni bir gelişme 
yaşanabilir. 19 Aralık dolunayı burcunuzda 
olacak ve öncesinde attığınız pek çok tohumun 
mahsul vermesine vesile olacak. Maddi 
konularda bir miktar kontrollü olmak önemli 
ayın ikinci yarısı itibarıyla.

The solar eclipse on December 4th will trigger 
the developments with the people with 
whom you share your life and cooperate with. 
Decisions about marriage can be made. The 
seed of a partnership can be planted. An 
agreement can be made that you expect to 
be for the long-term. There may be a new 
development in your spouse’s life that will 
affect you as well. The full moon on December 
19th will be in your sign and will cause many 
of the seeds you planted before to yield. It is 
important to have some control in financial 
matters as of the second half of the month.

GEMINI

4 Aralık Güneş tutulması 
burcunuzda olacak. Pek 
çok açıdan yaşamınızda 
önemli değişim ve 
girişimler tetiklenebilir. 
Kadersel nitelikteki 
başlangıç ve bitiş kararları açısından önemli 
olacak bu tutulma. Özellikle beklettiğiniz ilk 
adımlar için motivasyonunuz yüksek olacak. 
Son 1,5 yıldır üzerinde uğraşıp yoğunlaştığınız 
şeylerle alakalı bir dönüm noktası olabilir. 
Bu ay dikkat gerektiren ve planlı hareket 
etmeniz beklenen konu finansal hesaplar. Bazı 
harcamaları ya da maddi planları tekrar gözden 
geçirmeniz gerekebilir. 

The December 4th solar eclipse will be in your 
sign. In many ways, important changes and 
initiatives can be triggered in your life. This 
eclipse will be important in terms of fateful 
beginnings and ending decisions. Your 
motivation will be high, especially for the 
first steps regarding issues you’ve put on the 
backburner for long. It may be a turning point 
related to the things you have been working on 
and concentrating on for the last 1.5 years. The 
subject that requires attention and that you 
are expected to act in a planned manner this 
month is financial accounts. You may need to 
reconsider some expenses or financial plans.

YAY I SAGITTARIUS
4 Aralık Güneş 
tutulması zihinsel 
olarak yoğun ve 
yorucu bir döneme 
gireceğinizi işaret 
ediyor. Anlaşmak, 
uzlaşmak, 
arabuluculuk etmek, 
fikirlerinizi ortaya koymak, iletişim halinde 
olmak adına tetikleyici bir etki yapacak tutulma. 
Yakın çevreniz ve yakın akrabalarınız ile alakalı 
konular, aile içinde bazı konuların tekrar tekrar 
masaya yatırılmasına ve aile ilişkilerinin de 
yeniden düzenlenmesine vesile olabilir. 19 Aralık 
civarında yeni bilgiler ve bakış açıları, daha 
önce birlikte çalışmadığınız insanlar girecek 
hayatınıza.

The solar eclipse on December 4th indicates 
that you will enter a mentally intense and 
exhausting period. The eclipse will have a 
triggering effect for agreeing, compromising, 
mediating, putting forward your ideas, and 
keeping in touch. Issues related to your close 
circle and close relatives may be on the agenda 
for some issues to be discussed over and over 
in the family and for the reorganisation of 
family relations. Around December 19th, new 
information and perspectives, people you have 
not worked with before will enter your life.

LIBRA

4 Aralık Güneş tutulması sizin için yeni bir ortam, 
yeni insanlar, yeni bir çevre adına tetikleyici olacak. 
Bu fırsatları değerlendirmek önemli. Zira işiniz 
ve mesleki hedefleriniz adına bu değişim önemli 
ve elzem olacak. Venüs retrosu sizi işiniz ile 
alakalı konularda bazı şeyleri revize etmek adına 
etkileyecek. 19 Aralık dolunayı döneminde iletişim 
trafiğinde, seyahatlerde bir artış, bir konuşma ya da 
anlaşmanın bir neticeye varması, ticari bir faaliyetin 
tetiklenmesi söz konusu olabilir.

The solar eclipse on December 4th may set the trigger 
for a new environment and new people in your life. It 
is important to seize these opportunities. Because 
these changes will be important and essential for your 
business and professional goals. Venus retrograde 
may lead you to revise some things about your 
business. During the full moon on December 19th, 
there may be an increase in communication traffic 
and travels, and the conclusion of a conversation or 
an agreement may come into play or a commercial 
activity might be triggered.

KOÇ I ARIES

TAURUS
4 Aralık Güneş tutulması ile birlikte finansal 
bir karar, bir yatırımın niyeti, kredi başvurusu, 
ödemeler, bir satıştan elde edilen gelir, kaynak 
yaratımı adına yapılan girişimler, paylaşılan 
değerler, harcamalar adına yeni bir gelişme 
gündeme gelebilir. Yurtdışı işleriniz, eğitim 
hayatına dair, seyahatler ile alakalı yapılacaklar 
için ayın ilk yarısını değerlendirebilirsiniz.  
19 Aralık sonrasında bu konularda aksaklıklar 
yaşanabilir.

With the solar eclipse on December 4th, a new 
development regarding a financial decision, 
the intention to make an investment, loan 
application, payments, income from a sale, 
and  initiatives for fundraising, shared values, 
and expenditures can come into play. You can 
make use of the first half of the month when it 
comes to your foreign affairs, 
education life, travel-related 
things. After December 19th, 
there may be problems related 
to these matters.
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Your horoscope for DECEMBER says that...

4 Aralık Güneş tutulması sizi, mesleki 
hedeflerinizi yeniden gözden geçirme ve belki 
de köklü birtakım kararlar alma noktasına 
getirebilir. İşleriniz ile ilgili hedefler büyük 
ve heyecan verici görünebilir. Ya da sadece 
bir değişimin ihtiyacını yoğun olarak yaşıyor 
olabilirsiniz. Bu hedefleri ve planları eğer 
çevrenizle, size eşlik edecek kişilerle, dahil 
olacağınız topluluklarla olması gerektiği 
gibi ortak hale getiremezseniz isteğiniz hıza 
ulaşmak gecikebilir. Ev ve aile yaşamınız da bu 
gelişmelerden etkilenecek gibi görünüyor.

The solar eclipse on December 4th may bring you 
to the point of reconsidering your professional 
goals and perhaps making some radical 
decisions. Goals for your business may seem big 
and exciting. Or you may simply be experiencing 
the intense need for a change. It may be difficult 

for you to attain these goals 
and plans at the pace you 
want to if you can’t share 
them with your circle, those 
who will accompany you 
and the groups you will 
be involved with. It seems 
that your home and family 
life will also be affected by 
these developments.

CAPRICORN PISCES
4 Aralık Güneş tutulması ile birlikte sizin için 
kalabalıktan ve koşturmacadan uzaklaşma 
adına daha çok fırsat bulabileceğiniz yeni bir 
dönem başlayacak. Sorumlulukları ve günlük iş 
listenizi aksatmayacak içerikte kaçış planları 
yapabilirsiniz. Terapiler, farkındalık yaratacak 
aktiviteler, ilham ve yaratıcılık adına bir miktar 
izole kalacağınız ortamlar açısından elverişli bir 
süreç olabilir. Ayın ikinci yarısında bireysel olan 
hedefler ve sadece size hizmet eden işlerde 
aksaklıklar, gecikmeler yaşanabilir. Sabırlı 
olmakta fayda var.

With the solar eclipse on December 4th, a new 
period will begin for you, where you can find 
more opportunities to get away from the crowd 
and the hustle and bustle. You can make escape 
plans with content that will not disrupt your 
responsibilities and daily work list. Therapies can 
be a favourable process in terms of activities 
that will raise awareness, and environments 
where you will be a little isolated for inspiration 
and creativity. In the second half of the month, 
there may be delays in 
individual goals and in 
works that only serve 
you. It’s good to be 
patient.

4 Aralık Güneş tutulması ile yeni bir çevrenin 
kapıları açılacak size. Gelecek planlarını 
birlikte yapacağınız, hedefleri birlikte 
geliştireceğiniz, birbirinize bu açıdan 
katkı sunacağınız insanlarla yolunuz 
kesişecek. Organize hareket etmenin 
büyüten etkilerini görüp değerlendirmek 
önemli. Olan ya da olmayan şeyler, kendi 
içinizde sorguladıklarınız bazı eski kaygıların 
tekrar gün yüzüne çıkmasına sebep olabilir. 
İletişim halinde olmak ve paylaşmak, fikir 
alışverişlerinde bulunmak sizi rahatlatabilir. 
Kalıcı çözümler bu yolla gelecek.

With the solar eclipse on December 4th, the 
doors of a new environment will open for 
you. You will cross paths with people with 
whom you will make future plans, develop 
goals together, and contribute to each 
other in this respect. It is important to see 
and assess the magnifying effects of being 
organised. Things that are or are not, may 
cause some old concerns to come to the 
surface again. Being in touch and sharing, 
exchanging ideas can relax you. You may 
find permanent solutions in this way.

KOVA I AQUARIUS

4 Aralık Güneş tutulması ev düzeninizi ve ailevi 
sorumluluklarınızı ilgilendiren gelişmelere 
vesile olacak. Yapılacak düzenlemeler özellikle 
varsa çocuklarınızı ilgilendiriyor. Gecikmiş ve 
alınmayı bekleyen kararlar ve atılacak adımlar 
gündemi oluşturacak. İlişkiler konusu sizin 
için gözden geçirilmesi gereken bir diğer ana 
başlık. Özellikle ayın ikinci yarısında, 19 Aralık 
civarında işinize yoğunlaşmak ve halledilmesi 
gerekenlere konsantre olmak önemli.

The solar eclipse on December 
4th will be instrumental in 
developments concerning 
your home order and 
family responsibilities. The 
arrangements to be made are 
of particular interest to your 
children, if any. Delayed and pending 
decisions and steps to be taken will set 
the agenda. The subject of relationships is 
another main topic that should be reviewed, 
especially in the second half of the month. 
Around December 19th, it’s important to 
concentrate on your work and concentrate on 
what needs to be taken care of.

VIRGO
4 Aralık Güneş tutulması ile birlikte işleriniz, 
günlük işleyiş ve ortamınız, alışkanlık ve 
görevleriniz açısından, sağlık ve yaşam düzeni 
ile alakalı bazı yeni gelişmeler gündeme 
gelebilir. Bu yeni düzenlemeler ortamı, işi, günü 
paylaşacağınız insanlarla iş birliği yapmayı 
gerektiriyor. Bu açıdan 19 Aralık sonrasında 
zorlanma olabilir. Evlilik ve ilişkiler bazı eski 
defterlerin açılması ile aksamalara vesile 
olabilir. Ayın ikinci yarısında biraz kendinize 
zaman ayırın.

With the solar eclipse on December 4th, some 
new developments related to your health and 
life order may come to the fore in terms of 
your work, daily functioning and environment, 
habits and duties. This new environment of 
regulations requires collaborating with the 
people with whom you will share the work 
and the day. In this respect, there may be 
difficulties after the 19th of December. Marriage 
and relationships may be disrupted if the past 
is raked up. Take some time for yourself in the 
second half of the month.

YENGEÇ I CANCER

4 Aralık Güneş tutulması aşk hayatınızda 
hareketlenme yaratabilir. Yeni deneyimlere 
kendinizi açma zamanı gelmiş olabilir. Hayatınıza 
renk katacak bir aktivite, eğlence hayatınızda 
yaşanacak canlanma söz konusu olabilir. 
Çocuk haberleri ya da onlara dair kararlar 
da tetiklenebilir. Bu ay hedefinizde kendinizi 
olduğu gibi ifade etmek, potansiyelinizi artırmak 
olacağından günlük işlerde ve sorumluluklarda 
bazı aksamalar da yaşanabilir. 19 Aralık civarında 
sosyal ortamlarda gerginleştiren etkiler var. 
Dengede kalmak önemli olacak.

The solar eclipse on December 4th can stir up your 
love life. It may be time to open yourself up to new 
experiences. There may be an activity that will add 
colour to your life, a revival in your entertainment 
life. Children’s news or decisions about them can 
also be triggered. As your goal this month will be 
to express yourself as you are and to increase 
your potential, there may be some disruptions in 
daily work and responsibilities. Around December 
19th, your social environment may be tensed up. It 
will be important to stay balanced.
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Pegasus’tan Haberler News

THREE AWARDS FOR PEGASUS AIRLINES
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T H R E E  AWA R D S  F O R 
PE GASUS AIRLINE S

PEGASUS HAVA YOLLARI’NA 
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Esas Sosyal; eğitimli genç işsizliğinin önündeki engellerden 
biri olan yabancı dil yetkinliği konusunda fırsat eşitliği 
sağlamak amacıyla hayata geçirdiği “Hayırlı Sabancı 
Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı”nın yeni döneminde 
200 gence daha eğitim fırsatı verecek. Geçtiğimiz sene 
yoğun ilgi gören Programın yeni dönem başvuruları 10 
Aralık’a kadar devam edecek.

Esas Sosyal will provide 200 more young people the 
opportunity to study English in the new term of the “English 
Chance Program with the Support of Hayırlı Sabancı” that 
was launched to provide equality of opportunity in foreign 
language competency, one of the obstacles faced by the 
unemployed educated youth. Applications for the new term 
of the program, which attracted a great deal of interest last 
year, will continue until December 10.

Esas Holding’in sosyal yatırım birimi Esas Sosyal; Holding’in sorumlu 
vatandaşlık değerini, merhum Şevket Sabancı ve ailesinin topluma 
geri verme vizyonuyla birleştirerek gerçekleştirdiği sürdürülebilir 
ve ölçülebilir sosyal yatırımlar ile ülkemizin kalkınmasına katkıda 
bulunmayı amaçlıyor. Bu hedef doğrultusunda gençlik ve istihdam 
alanına odaklanan Esas Sosyal,  az bilinen devlet üniversitelerinden 
mezun gençlerin okuldan işe geçiş süreçlerinde karşılaştıkları fırsat 
eşitsizliklerine çözüm modelleri sunuyor ve gençlerin kendinden emin, 
donanımlı ve sorumlu bireyler olmaları için yollarına ışık tutuyor. 

Esas Sosyal, 2016 yılında hayata geçirdiği Şevket Sabancı Vizyonuyla 
İlk Fırsat Programı ile başlayıp, eğitimli genç işsizliği için adım atarak 
gençlerin istihdamında yüksek bir sosyal etki yarattıktan sonra, 
edinilen tecrübe ve alınan geri bildirimler ışığında, 2021 yılında, Hayırlı 
Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı’nı başlattı.

İlk yılında yoğun ilgi gören Program, işverenler tarafından daha az 
bilinen devlet üniversitelerinde eğitim gören gençlerin işe geçişlerinde 
en çok eksikliğini hissettikleri konulardan biri olan İngilizce eğitimine 
destek oluyor. Program ile gençlerin 12 ay süresince 3 kur online canlı 
sınıflarda İngilizce eğitimi alarak en az orta seviyede yabancı dil bilgisi 
ile mezun olmaları amaçlanıyor. 

Program kapsamında dil eğitimi Berlitz Dil Okulları tarafından 
verilirken, programın başvuru süreci e-bursum tarafından koordine 
ediliyor. Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı’nın 
2. dönem başvuruları 10 Aralık’a kadar devam edecek. Devlet 
üniversitelerinin 3. sınıfında öğrenim gören gençlerin başvurabildiği 
program, bir dil programı olmanın ötesinde öğrencilere okuldan işe 
geçiş süreçlerini kolaylaştıracak eğitimler ve İngilizce CV hazırlama, 
bire bir İngilizce mülakat koçluğu gibi deneyimler sunan kompakt bir 
kişisel gelişim programı olma özelliğini de taşıyor. 

Dünyanın geleceği olan gençlere fırsat eşitliği sağlama amacıyla 
hayata geçirilen İngilizce Fırsatım Programı’na destek vermekten 
dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Hayırlı Sabancı, “Esas Sosyal 
olarak, rahmetli eşim Şevket Sabancı ve ailemizin topluma geri verme 
vizyonuyla hayata geçirdiği programlar beni gururlandırıyor. İsmim 
sadece İngilizce Fırsatım Programı’nda gözükse de Esas Sosyal’in tüm 
çalışmalarını gönülden destekliyorum. Esas Sosyal olarak amacımız 
gençleri profesyonel hayata tam teşekküllü olarak hazırlamak ve 
okuldan işe geçiş süreçlerini kolaylaştırmak. Gençlerin bizi her zaman 
yanında hissetmesi en büyük temennimiz” dedi.

APPLICATIONS STARTED FOR THE NEW  
TERM OF HAYIRLI SABANCI ENGLISH  
CHANCE PROGRAM

Esas Sosyal, the social investment unit of Esas 
Holding, aims to contribute to the development of 
our country with the sustainable and measurable 
social investments it makes by combining the 
Holding’s responsible citizenship value with the 
vision of the late Şevket Sabancı and his family 
to give back to society. In line with this goal, Esas 
Sosyal, which focuses on youth and employment, 
offers solution models for the inequalities of 
opportunity faced by young people, who graduate 
from lesser-known public universities, during their 
transition from school to work, and sheds light on 
their way for them to become self-confident, well-
equipped and responsible individuals.

After creating a high social impact on youth employment with the First 
Chance Program with the Vision of Şevket Sabancı, which was launched in 
2016, Esas Sosyal also launched English Chance Program with the Support 
of Hayırlı Sabancı in 2021, in the light of the experience gained and feedback 
received.

The program, which attracted a great deal of interest in its initial year, 
supports English education, one of the subjects that young people who 
study at public universities lesser known by employers, feel most lacking 
in transitioning from school to work. With the program, the aim is to get 
young people to graduate with at least intermediate level of foreign language 
proficiency by studying English in 3 courses with online live classes for 12 
months.

Within the scope of the program, language education is given by Berlitz 
Language Schools, while the application process of the program is 
coordinated by E-bursum. Applications for the 2nd term of the English Chance 
Program With the Support of Hayırlı Sabancı will continue until December 
10. The program, which young people studying in the 3rd year of public 
universities can apply to, is not only a language program, but also a compact 
personal development program that offers training that will facilitate the 
transition from school to work, and experiences such as preparing a CV in 
English and one-on-one English interview coaching.

Stating that she is very happy to support the English Chance Program, which 
was implemented to provide equal opportunities to the youth, who are the 
future of the world, Hayırlı Sabancı said: “The programs that my late husband 
Şevket Sabancı and our family have implemented through Esas Sosyal with 
the vision of giving back to the society make me proud. Although my name 
appears only in the English Chance Program, I wholeheartedly support all the 

Emine Sabancı Kamışlı
Esas Holding Yönetim  

Kurulu Başkan Vekili
Esas Holding Vice Chairperson
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Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı’nın gençler 
için kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğunu belirten Esas Holding 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, “Öncelikle 
gençlerin gelişmesi, donanım kazanması ve okuldan işe geçiş 
süreçlerinde zorluk çekmemeleri amacıyla Esas Sosyal’e verdiği 
destekten ötürü sevgili annem Hayırlı Sabancı’ya teşekkür etmek 
isterim. Rahmetli babamla başlayan, benim aldığım sorumluluk ve 
sevgili annemin kıymetli destekleriyle devam eden sosyal yatırım 
prensibimiz beni her zaman gururlandırıyor. 2021 yılının başında 
büyük bir heyecanla başlattığımız Program, ilk yılında Türkiye’nin 
dört bir yanından, 124 farklı devlet üniversitesinden 6500 başvuru 
aldı ve bu başvurular arasından 150 katılımcı programa dâhil edildi. 
Gençlerden aldığımız güzel geri bildirimler ışığında Hayırlı Sabancı 
Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programına bu yıl 200 öğrenci kabul etme 
kararı aldık. Amacımız gençlerin hayatında bir iz bırakmak, kariyerlerini 
şekillendirdikleri dönemlerde yalnız hissetmemelerini sağlamak” dedi.

Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı’nın ilk 
katılımcıları, aldıkları teorik İngilizce, İngilizce CV hazırlama, bire bir 
İngilizce, mülakat koçluğu gibi eğitimlerin onlara kattıklarını paylaştı.

Gençlerin çoğunluğu, programın kendilerine sadece yabancı dil 
açısından değil, kişisel gelişim ve profesyonel hayata hazırlık 
aşamasında da pek çok fayda sağladığından bahsediyor. Halen 
üniversitede eğitim gören katılımcılar, aldıkları yetkinliklerle daha öz 
güvenli ve bilinçli olduklarını da vurguluyorlar. 

Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı’nı Bitiren 
Gençler Kazanımlarını Anlatıyor;

* “Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı kısa süre 
içerisinde kendimi birden fazla alanda geliştirmemi sağladı. Program 
sayesinde kurumsal bir firmada staj ve ardından iş imkânı edinebildim, 
daha önce bunu hayal bile edemezdim”

* “Bu program her şeyden önce öz güvenimin yükselmesine yardımcı 
oldu. İngilizce öğrendiğimin farkındalığı ile hayatımın her aşamasında 
‘Acaba yapabilir miyim?’ sorguları olmadan yapacağıma olan inançla 
ilerlememi sağlıyor”

* “Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce 
Fırsatım Programı benim için gerçekten 
önemli ve farklı bir program. Bir 
üniversite öğrencisinin en önemli eksiği 
olan yabancı dile yönelik mükemmel 
bir fırsat. Bu programa girdikten sonra 
iş hayatına dair korkumu, gelişim 
konusunda eksik kalma kaygımı 
yendim. Kısacası adının hakkını veren 
bir program. Fırsat eşitsizliği yaşayan 
öğrenciler için tam bir FIRSAT”

* “Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce 
Fırsatım Programı ülkemize örnek 
olması gereken bir program. Bu program sayesinde birinin sürekli 
bana kariyerim için yardım eli uzattığını hissediyorum”

Program ve başvurular ile ilgili tüm detaylara  
www.ingilizcefirsatim.org adresinden ulaşılabilir. 

efforts of Esas Sosyal. As Esas Sosyal, our aim is to prepare young people for 
professional life as fully-fledged individuals and to facilitate their transition 
from school to work. It is our greatest wish for young people to always feel we 
are by their side.”

Emine Sabancı Kamışlı, Vice Chairperson of the Board of Esas Holding, stated 
that the English Chance Program With the Support of of Hayırlı Sabancı is 
an opportunity not to be missed for young people; “First of all, I would like 
to thank my dear mother, Hayırlı Sabancı, for the support she gave to Esas 
Sosyal with the aim of helping young people to improve themselves, gain 
skills and avoid difficulties in transitioning from school to work. Our social 
investment principle, which commenced with my late father and continued 
with the responsibility I took and the valuable support of my beloved mother, 
always makes me proud. The program, which we launched with great 
enthusiasm at the beginning of 2021, received 6500 applications from 124 
different public universities from all over Turkey in its first year, and from 
among these applications 150 participants were included in the program. 
In the light of the good feedback we received from young people, we have 
decided to admit 200 students to the English Chance Program with the 
Support of Hayırlı Sabancı this year. Our aim is to leave a mark in the lives of 
young people and to ensure that they do not feel alone during this period in 
which they shape their careers.

The first participants of the English Chance Program with the Support of 
Hayırlı Sabancı share how the training they got such as theoretical English, 
CV preparation in English, one-on-one English and interview coaching helped 
them.

The majority of young people mention that the program provides them with 
many benefits not only in terms of foreign language but also in personal 
development and preparation for professional life. The participants, who 
are still studying at the university, also emphasize that they are more self-
confident and conscious with the competencies they have acquired.

The young people who completed My English Chance Program with the 
Support of Hayırlı Sabancı talk about their acquirements:

“English Chance Program with the Support of Hayırlı Sabancı enabled me to 
improve myself in more than one area in a short time. Thanks to the program, 
I was able to get an internship and then a job opportunity in a corporation, 
which I could not have imagined before.”

“Before all else, this program helped me to raise my self-esteem. The 
awareness of having learned English, allows me to move forward with the 
belief that I can do stuff in every stage of my life without asking myself the 
question, “I wonder if I can do it?” 

“The English Chance Program with the Support of Hayırlı Sabancı is a really 
important and different program for me. It provides an excellent opportunity 
to learn a foreign language, which is the most crucial shortcoming of a 
university student. After entering this program, I overcame my fear of work 
life and my anxiety about lack of development. In short, it is a program 
that lives up to its name. Certainly a CHANCE for students who experience 
inequality of opportunity.”

“English Chance Program with the Support of Hayırlı Sabancı is a program 
that should set an example in our country. Thanks to this program, I always 
feel that someone is giving me a helping hand with my career.”

You can access all the details about the program and application by visiting 
www.ingilizcefirsatim.org. 

Hayırlı Sabancı
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LIQUIDS SUBJECT TO 
RESTRICTIONS:

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

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

 Shaving foams, deodorants, all pastes 
including toothpaste

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

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

approximately 20x20 cm in size.

APPLICATION: 
Each passenger may carry one transparent 
plastic bag.

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

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

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

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

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

their bags. 

EXCEPTIONS:
 Exceptions will be made for special 

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

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

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

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

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

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

ürünleri bulundurabilir.

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

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

sıvı miktarına bakılmaksızın geçirilmesine 
müsaade edilmez.

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

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

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

sağlayacaktır.

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

Regulation for Liquids Carried in Hand Baggage

Hava yolu ile seyahat edecek 

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

restrictions may be carried in hold 
baggage in accordance with the 

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

Regulation for Liquid Transportation
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Regulation for Liquid Transportation

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

Regulation For Olive Oil, Molasses 
and Honey Transportation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aircraft may have to divert and make an unscheduled landing 

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

or any other tobacco 
products during 

others to 

Behave in a safe and 

verbal or physical 

Respect your crew members 

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

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

Important Reminders for Our Guests
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Important Reminders for Our Guests

Tehdit

kullanma

civil aircraft 

 Refusing to follow crew instructions 

 Tampering with smoke detectors 

of the flight

alcohol which was not provided by crew 

Removing or damaging safety or emergency 
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1

1

2

2

3

3

Go to the departure waiting 
room upstairs without 

Pasaport 

Go through passport 

transfer counter before 

Go to the departure waiting 
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1 2 3

1 2 3 4

transfer counter before going 

Go to the departure 

Pasaport 

Go through passport Go to the departure waiting 
room upstairs without 

Go through domestic 

DUTY
FREE
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...

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

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